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 א ו ב מ

 ,ונא ונבל לא ונמש ,ונתרייע ינב לש רמה םפוס לע בויא תורושב ועיגה זאמ

 וניתויחאו וניחא ,ונירוה רכז תא ;הקחמנש ונתליהק תא חיצנהל ,ץראב יוני'זור ינב

 ,לבסיתדומלו תרוסמיתריתע ,הלוגב תידוהי הליהק לש תורודה לעפמ תא ;ולפנש

 .תרוכה הילע הלעש
 הבצמב התורח איהש ןיב ,החצנה תורטמל תירבעה תואה השמיש תורוד ירודמ

 הבצמ אללו רבק אלל רפאל וכפה וניריקיש ןויכמו .רפסב תספדומ ןיבו רבק ילע

 הבצמ תבצהב תונועמה תורקיה תושפנה רכז תא חיצנהל שי יכ ,רורב היה ,וילע
 איה -- דעל תדמוע איהו ,םיוסמ םוקמל הרושק הניאש הבצמ ,תורודל תיחצנ

 .רפס לע הבותכ הבצמ
 אל ךא .וז ךרדב החצנהה תמשגהל ופאשש הלא ויה יונייזור ילוע דעו ירבח

 אל םאש ,תעדל ךרועה חכונשכו ,וזה הלודגה המישמה לוע תא וילע חקיש ימ היה

 דירומ ףסונ םוי לכשו ,טקלל דוע רשפאש ,טעמה לע םג תרוכה הלעי ,השעיו םוקי

 שגינ ,וניריקי יפלא ויח הבו ונלדג הב ,תרקי תניפ התואמ םיפסונ תונורכז ןוימטל

 .םיתנשמ הלעמל הז לפטמ אוה הב הדובעל

 : םהו תצעימה הדעוה ירבח ךרועל ושיגה הטעמ אל הרזעו וחיכוה הבר תונריע

 ורזעו ותא הלועפ ופתיש םה .ןיקשור באזו סניא"'ץיבוניבור הקלא ,'ץיבומרבא ףסוי

 תפסונ הכרבל .ונתרייע לע ברה טקלה ךותמ םיאתמה רמוחה תריחבב טעמ אל ול
 .שידייב קרפ רפסל ףיסוהש ,'ץיבומרבא ףסוי רבחה יואר

 תומש תא זכירו ('ץיבונושמש) ינושמש בקעי ונרבח תובר חרט ןכ ומכ

 .הזב ול הנותנ ונלוכ תדות -- ,ונישודק

 ךרועה יניע דגנל היה אל יוני'זור תליהק סקנפ יכ ,תומלשה תילכת וניא רפסה

 אוב םע ןוימטל ודריש ,םירחא םיבר תורוקמ ותושרב ויה אל ןכ .ותביתכ ןמזב

 רומשה תא םנורכזמ תולדל ידכ ,הרייעה ינקזב רזעהל ,ןכ םא ,ץלאנ אוה .האושה

 הרייעב שחרתהש המ תא םושרל ידכ ,היריעצבו תומדוק םינשמ םתרייע לע םלצא

 םינוש תורוקמב שמתשה אוה .הרייעה ןבכ ,ול עודיש הממ ץוח ,תונורחאה היתונשב

 רשפאו אצמנב םנשיש המכ דע םינורחאה םימיה ןמו ורבע םימימ םירפסו םינותע ןוגכ

 ,םגישהל היה

 יוני'זור תנומת ונינפל הלוע רפסב תומסרפתמה תונושה תומישרה ךותמ

 האר ךכל יואר היהש לכ אל .התדיריו התחירפ ,היתודסומו היתועונת לע תידוהיה

 השעש ,ךרועל עודיו יולג הז רבד .תמלשומ הרוצב ןתינ םסרופש לכ אלו רפסב רוא

 הקחמנש יוני'זור תליהקל המשנ רנ וקילדהב הנמאנה ותוחילש תא ותלכי בטימכ

 .התיה אלכ

 ךרועה
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 ינורכזב הרמתשנש יפכ יוני'זור לש המיכס תינכת

 .הטמל המישרבו הפמב רפסמ ותואב םינמוסמ םיבושחה םינינבה

 .יוגייזורל םיכומסה םינולס תורעיל םג ךילומ םינולסל שיבכה

 ."הקסיבוליב הצשופ, תורעיל םג ךילומ ינ'זורפל שיבכה

 .הבוסוק הכומסה ריעלו הבולבפ הבשומל הכילומ (ץעיני'צשוגה ךשמהב) רפעה ךרד

 .קסיבוקלוו ריעלו הבוקסיל הכומסה הרייעל הכילומ (רענלימ 'חר ךשמהב) רפעה ךרד

 .קושה תויונח 6 : תסנכ יתב השמח "ףיוה-לוש,ה תבחר לע

 .תיבלסוברפ היסנכ .1
 .תילוטק היסנכ 8 .לודגה תסנכה-תיב 1

 ."םיבדנתמ שא יבכמ, תיב 9 .שרדמ-תיב רעיאמ 2

 ."תוברת, ירבעה רפסהיתיב .0 ."הדוגא , שרדמיתיב 3
 .ןומראה .1 .םילהת תסנכ-תיב .4

 .םילוחה תיב .2 .הרות-דומלת 5

 : תסנכ יתב העברא דוע הרייעה לש םירחא תובוחרב
 .'ץיבונשרג כ"היב -- רנבילק 'חרב
 ."שרדמ-תיב םיחאה. -- "לאנאק,ב
 .ןיקיח כ"היב -- ץעיני'צשוגה לע

 ."רהנה-רבע, כ"היב -- רנלימ בוחרבו



 תודלות

 יוני'זור ריעה תודלות

 ןילופ תכלממ ןמזמ דוע התיה העודי .ןימוי תקיתע תידוהי ריע התיה יונייזור

 ןומרא האשינ העבג לע הב הנבש ,ההיפס סכודה לש ושוכר התיהו הטיל תוכיסנו
 . .תראפת בר

 הינשה םשו ,ה'זור תחאה םש .תונב יתש ויה סכודלש ,תרפסמ תיממע תרוסמ

 יוניזור איה -- הנ'זור ,הננא הזור :ןהיתש םש לע ותרייע תא ארקו ,הננא

 .םידוהיה יפב

 ,"םינבל םיסור, רקיעב בשוימה ץרא לבחב ,הפוריא חרזמב תאצמנ ייוני'זור

 היסלופ ךלפו לולתה הנדורג ךלפ לובג לעו ,היסור--הטיל--ןילופ תולובג תברקב
 .תוצב הסוכמו חוטשה

 ודבא הליהקה יסקנפ יכ ,ונתאמ םלענ ונתרייע לש קיודמה הדסווה ךיראת

 תידוהי הליהק תמייק התיה הרשע-ששה האמב רבכש ,ונל עודי ךא .דוע םניאו

 : ןלהלדכ םירבד רסומ (8) 1875 תנשמ "ןונבלה, .יוני'זורב תססובמ

 הרבע ,הפטש תיחשמ ךאלמכו ,הפוא תיבמ שא האצי ה"לרת לולא ב"י םויב,

 ,טעמ שדקמ יתב .תומלצ איגל הכפהנ יוני'זורו ,תועש שמחכ החורל רוצעמ ילבמ

 הלע ,הנש תואמ שולש הז ודוהב ססונתמה ,תויפלתל יונבה לודגה תסנכה תיב

 ."ודקומ לע

 תרכינ תידוהי הליהקש ,ירה -- הנש תואמ שולש ןב היה לודגה כ"היב םא

 .רודהו לודג תסנכדתיב הלו ,1575 תנשב רבכ יוני'זורב התיה

 רסומ הרשע-עבשה האמה תישארב וז הליהק לש המויק לע םירורב םירבד

 ,(1623) ג"פש דעוו "תונקת,ב .הטיל תנידמב תוישארה תוליהקה דעו סקנפ ונל

 תמישר האב ,קסירב ק"ק תוביבסהו ןילובגה םה הלא,, ףיעסב ,"הטיל תנידמ סקנפ

 יפכ ,(יאנאזאר) קינאזאר איה ןהמ תחאו ,*וז תישאר הליהקל תוכיישה םירעה

 .ןושל לפכב םש המושר איהש

 םדה תלילע -- הנוסא בקע המסרפתנו םיברב וז הרייע העדונ 1657 תנשב

 .םיאבה רפסה יקרפב רפוסי הילע -- תיאוני'זורה

 ןכו ,וז םד תלילע לע ונל תרסומ (תיסור הבותכה) תירבעה הידפולקיצנאה

 : םה הלאו הרייעה לש םיבשותה ידקפמ הב םינתינ

 יפל :** םידוהי תושפנ 154 תימשרה הריפסה יפל יוני'זורב ויה 1765 תנשב

 קסניפו (הנדורג) אנדארוה ,קסירב : תוישאר תוליהק שולש הטיל תנידמב זא ויה *
 .הנליוו םג הפסונ ךכ רחאו

 היבשותב תומש התשע ,הרשעיהנומשה האמה תישארב יוניזורב הצרפש ,הפגמה **
 .םרפסמ דרי ךכ םושמו



 התנמ 1897 תנש תריפס יפלו ;תושפנ 1556 הב ויה 1847 תנשב םיבשותה תריפס

 ,(1910) הרותידומלת הב שיו ,םידוהי 3599 םהמ ,תושפנ 5016 התיסולכוא
 .קדורגובונ ךלפ ,םינולס זוחמב ריע יוני'זור התיה תינלופה הקילבופרה ימיב

 ךלפ ,םינולס זוחמב ריעכ התנמנ יראצ-יסורה ןוטלשה תמקהו ןילופ תקולח זאמ

 זוחמב ריעכ הזרכוה .1939--1920 תונשב הב טולשל םינלופה ורזחשכו .הנדורג

 יקסבולוקוס ריאמ .היסילופ ךלפ ,הבוסוק

 הטיל תנידמב תוישארה תוליהקה דעו סקנפ יפל יונייזור
 "הטיל תנידמ סקנפ, )1623(  ג"פש דעוו תונקת

 : התביבסו קסירב ק"ק תוביבסהו ןילובגה םה הלא,

 ,אליב ,(זאמאל) זמאל ,(ישאר) םשאר ,יוואנאי ,(ןייאוו) ןיראוו ,שטירזעמ

 האוביטסמא ,יקאסיוו ,אנדאק ,(ץיטאוואלס) ץטיוואלש ,יוואדאלוו ,ץטשעב

 ,ץלעס ,(שטלאמ) אשטלמ ,(ינאשזורפ) הנשורפ ,ץעדאראה ,ןירבאק ,(יוואביטסמא)
 ,יאנאזאר) קינאזאר ,יוואשרעש ,ץינמאק ,(ץיצוואנרעשט) ץיציונרעשט
 ינובאלהאמ ,קסצנימ ,קצולס ,זיוושענ ,(קאדרוואנ) קדרוהוונ ,ץראווד ,םינאלס
 ."סור יבשוי ,השרוא ,(ינבולהאמ)

 1884 תנשמ הדנרבלגרוא תיללכה הידפולקיצנאה יפל יוני'זור
 (תינלופ הבותכ)

 האמה דע .ההיפס תחפשמ שוכר ,הולז רהנ די לע הנדורג ךלפב ריע ,הניזור,

 ,הנוקה י"ע כ"חא דעונש ,ההיפס תוסכוד לש רדהנ ןומרא הב םייק היה תמדוקה
 ."האובת ןסחמל וקלחבו םיגיראל תשורחיתיבל וקלחב

 תידוהיה הידפולקיצנאה יפל יוני'זור

 (תיסור הבותכה)

 .קדורגובונ ךלפ ,םינולס זוחמב ריע יוני'זור התיה תינלופה הקילבופרה הפוקתב,
 יאטילה דעוה תטלחהל םאתהב ,תכייש יוני'זור התיה םיימינפה םיידוהיה הינינעב
 הנשבש ,ונל עודי הזכ ןפואב .היתונבו קסירב לש תוליהקה זוחמל ,1623 תנשמ
 .ידוהי בושי יוני'זורב רבכ היה ל"נה

 האצמנ 1657 תנש חספה גח ינפל רצק ןמז .תיאוני'זורה םדה תלילע העודי,
 .המשאהב רמאנש יפכ ,"םדל ידוהיה ןואמצה ןברק, ,ירצוג דלי תיוג ידוהיה עבורב
 ,ינלופה הזוחאה לעב ךא ,םיטפש םהב תושעלו םידוהיה לע לפנתהל ןנוכתה ןומהה
 ורבע .ןידל ודמעוי םידושחה םידוהיה יכ ,ועידוהב םורגופ ענמ ,הרייעה לעב םג אוה
 םלוא .טפשמב םיאכז םיאצוי ויה םידוהיהש ,ןכתי .ךרענ אל טפשמהו יצחו םיתנש
 םידוהיהש ,תורשפא םיטיאוזיה ונתנ אל ,"םישודק תעד, רפס רבחמ ירבדל םאתהב
 ,םייוגל טפשמה תא ורסמו ,יתוכלמה ןוילעה טפשמה תיבלו תוכלמה רצחל ועיגי
 םידוהיל םתאנשש ,הרייעה יבשות ,םייוגה ולצינ תרחא הסריג יפל .הרייעה יבשות
 םוקמה ןמ הזוחאה לעב לש ורדעה תא ,םיילכלכ םיסרטניא עקר לע הבר התיה
 .םמצע םהידיל טפשמה תא וריבעהו ,1657 רבמטפסב

 םיללפתמה םידוהיה לע הנשה שאר םויב לפנתה ןומההש ,תרמוא הדגאה,



 תויתד תורטמל חצרב להקה לכ תא ומישאה םיימוקמה םיטפושה .םחצרל םייאו
 לארשי 'ר לע לפנ לרוגה .להקה ידבכנמ םינש גרוהל ורסמיש ,םידוהיל ועיצהו

 ןעמל תונברקכ םמצע תא ועיצה םהינשש ,ןכתי) ףסוי ןב היבוט 'ר לעו םולש ןב

 לש ונב ,ןועמש 'ר .םישודקה ותמוה הנשהישאר לש ינשה םויב .(לארשי ללכ

 הרכזא תליפתבו תדחוימ החילסב יגרטה ערואמה תא ראת ,שודקה לארשי 'ר

 םישודקה לש םרכז תא יוני'זור ינב םילעמ םויה דע .תדחוימ (םימחר אלמ לא)

 תורנ הנשה-שאר לש ינש םויב םיקילדמ םה המימי םימימ .השודק לש טטרב

 הליענה תליפת תעשב) םירופכה םויבו .םינועמה םישודקה לש םתמשנ תילעל המשנ

 .* ל"נה שודקה לש ונב רביחש ,תדחוימה החילסה תא םיארוק (בונבוד יפל

 םהל וחיטבהו ,םתומ ינפל יוני'זור ידוהי תא םישודקה ינש וכרב תרוסמה יפל,
 .םימד תוערואמ יוני'זור ריעב דוע ופיסוי אלש ,םורמ ןכוש ינפל ללפתהל

 ,"(1875 תנשב השדוח ותבצמ) םישודקה רבק אצמנ ימוקמה תורבקה תיבב;

 לוני'זורב ןימלעה-תיבב םישודקה רבק

 ."םישודקה, קרפב ןלהל האר החילסה תא *



 םישודקה

 יוני'זור ישודק
 ("םישודק תעד, רפסה יפל)

 רפסה רעש

 לע בתכנ אוהו ,יוני'זור ישודקל שדקומה ,רפסה םש אוה "םישודק תעד,

 רעש לע .יוני'זורמ ל"ז טאטשניזייא היבוט לארשי 'ר ,םישודקה יאצאצמ דחא ידי

 ,טאטשניזייא :תוחפשמה תודלותל תונורכז ללוכ "םישודק תעד, :בותכ רפסה

 ,חקורו טרופפאר ,ןגיובלעניצק ,דנאלדירפ ,ץנימ ,ץיוורומ ,ןירפלייה ,גרובזניג ,ךרכב

 ,םד תלילע תרזגב םשפנ ורסמש ,םישודקל םהיתושנ וא םהירוה דצמ תוסחיתמה
 וגרהנש ,םישודקה לע תוחילס םע .אטיל תנידמב ,אנדורוה ךלפ ,יוני'זורב התיהש

 .1659 ך"ת ה"רד 'ב םויב

 םיספדנ םירפסו די יבתכמ דנאלדירפ ביל הירא השמ 'רה תאצוהב ורבוחו ופסאנ

 ובתכנו 101:040604 2]71160מ0:2מ8 דנלדירפ הירפס השמ תלהקב םימשרנה

 .יוני'זורמ ל"ז טאטשניזייא היבוט לארשי 'רה ידי לע רפסב

 יוני'זורב םדה תלילע

 רטניו ל"ז הימרי ר"ב לאומ ש ל"ומה תאמ

 .("םישודק תעד,) 1897798 ,ח"נ--ז"נרת ,ויפתושו ןמרב סופדב ,גרוברטפ

 הדירחהל ואובחממ ןטשה אצי יכ ,קיצמה תמחמ הטקש ,החנ אל יוני'זור ריעה...,

 דלי וכילשה םתאנקבו ,וניאנוש ונב וללעתה רשא ,היודבה הלילעב דחא הלילב

 ר"הב לארשי ר"הל רשא ,תיבה תרעמב ,הברה תוטירש ורשבב טרשומ ,תמ ירצונ

 השרומל יהיו יוני'זורב ולת לע דמוע ונדוע ,וב רשא הרעמה םע תיבה) םולש

 יפמו ,ויאצאצו םייהקאז ל"ז בקעי 'מב ןושרג 'מ הראפתל עדונה ג"הרה תיבל

 ,וואלסאנירעטאקעי ק"דבא ףלאוו ןימינב 'מ ג"הרהל רסמנ ביל הירא 'מ שישיה ונב

 הנש לכב ועסנב ,לילגהו קסירב ק"דבא ןגיובנעלעניצאק ףסוי 'מ םסרופמה ןואגה יכ

 הז תיבב תישילש הדועס לכוא היהו ,יוני'זורב תובשל ןוכתמ היה ,יוולעז דיריל

 ךולה וכליו תיבה לע ולפנתה תרחממו .(ל"צז םישודקה ויתובאמ ערואמה ןורכזל

 ."םגחל תוצמה תא וב שולל ומד תא םידוהיה וכפש רשא ,דליה אוה, :קועזו

 ץפמל התיה ,ונילע םימקה תיחשמ ישרח ידימ הידצב התשענ רשא ,תאזה הנאותהו

 (םיקיזאב) םיקזב םירוסאו םיתשוחנל ושגוה םיבר .הכפהמל ריעה תושעל םעז ילכו

 עורכ יתלבל םפסכב םהילע וניגה ,ריעה ירישע ,ףסכה ילעב קר ,אלכ-תיבב ובשי

 .בשה רמוא ןיאב טעמכ ללשל (םיביואל) םהל היה םשוכר + המ לבא .ריסא תחת

 האוש תחתו ,רוצמב הרוצנ ריעה התיה ,ך"ת תנש דע ז"ית תנשמ ,םינש שלשבו
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 הוקתו ץק ןיאב ופלח םידעומ דעומו ,ריבכ ןמז ךשמנש ,ןידה יונע ילגרל הלגלגתה

 .הכובנ יוני'זור ריעהו ,לזרבו ינע יריסאל

 לאנידראק הלחת היה אוה .ינשה רימיזאק ןהאי ימיב ויה הלאה םימיה,

 1648 תנש איה ,ח"ת תנשב אטילו ןילופ לע ךלמו ,ימורב (רויפיפאה) אטסבָאפה

 תנשב אטיל לע םיקאזוקה וטשפו ח"ת תרזג םג התיה וימיב .ח"כת תנש דע םרפסמל

 םהב םתיסהב ,םידוהיב םתאנק יצח וחלשיו ,ץראב וצרפ םיטיאוזעיהו .ו"טתו ד"ית

 ,וינפל רשא םיכלמה ךרדב תכלל הבא יכ ,רימיזאקו ,םהיתולילעב ץראה ימע תא
 יכ ,חכ רצע אל ,תטלש םב וטלש אל םעהו םיליצאהו ,הסחמל םידוהיה לע ויהש

 ,החונמ עדי אלו סעכו םיבואכמ וימי ויה ,ןידעווש ךלמ לראק תא ןיוע ותויהב

 וכפה ,םידוהיה לע ער קר היה םבל רשא ,למע ירצוקו ןוא ישרוח ,םיטיאוזעיהו

 לגר ףכ ךרדמ םג ונתנ אלו .םב םותיסה רשא ,םדה תולילעב הצקמ םעה בל תא

 יוני'זור ריעה ינב וצפח רשא ,םינשה שלש ךשמ לכב כ"עו ךלמה לא אובל םידוהיל

 .ומל הרצב הרזע אוצמל ולכי אל ,םבגשמו םניגמ ךלמה תיבב טפשמ אוצמל

 תדה תאנקבו ,םעה תלדמ םירכא םיטפוש תויהל הבסנ התיה םיטיאוזעיה תאמו

 .םנוצרכ טפשמ ףנחו תוקלקלחב ואיצוה םידוהיה תאנשו
 רשא ,הללמואה ריע טפשמל הלכתו ץק םושל העשה העיגה ט"ית תנש ץקמ,

 תואסכ תבשל היתוביבסו יוני'זורמ םירכאה ופסאתה זא .םייחו תומ ןיב הרפרפתה

 וצורחי רשא ,טפשמה קמע אוה ,טפשוהי קמע לא ורהנ םינומה ,םינומה .טפשמל

 :רמוא ורזג םיטפושה .םיאשחה תכשלב הנה דע התיה רשא ,הלילעה השעמ לע

 אלו םלענ רשאב ךא .והכה ימ עדונ ול ,דליה שפנ חצר רשא ,חצורה תמוי תומ,

 ,כ"עו ."הנושארב דשחנ יכ !הדוהי םשאי ,אוה ימ השירדהו הריקחה י"פע עדונ
 םתימהל יוני'זורב לארשי תדע ישארמ םישנא םינש וחקי יכ ,טפשמ שארל ואיצוה

 תומה דימ ופטקי הישנא רשא ,יוני'זורב החפשמ הנשי) םלוכ ןוע תא ואשי םחו

 ,םיטפושה ערזמ םאצומ יכ ,תרמוא הדגאהו ,ךרעב םישלשה תנשל םעיגה םרטב

 ינמ וטנ ,ךרד ינמ ורס הכ (.ןימאי ןימאמהו םהימי וצחי אל כ"ע םהה םימיב ויהש

 לארשי ה"ומ :םינשה םיבוט ילגרל חפ םיאג ונמט הז םטפשמבו .םהה םיטפושה ,חרא

 .םהיניעב ויה ןכו ,ויה הישארו ריעה ילודג יכ ,הדוצמב וזחאנש ,'יבוט ה"ומו

 ןיד םהילע וקדצו ,םניד רזג תארקל ,לילחב ךלוהכ ,ואצי הלאה םישודקה,

 תומ תמוהממ וליצה ןעמל ,םעה רפוכ םשפנ תתל ומיקו ולבקו ,החמשב םימש

 לא שיא ורמא -- "ונל הרפש תלחנ ףא !ונלרוג בוט המ הנה !חאה, .ץורח ןוילכו

 וניכה שדוק שגרו ןוצר אלמ בלבו ."בר םע תויחהל ןתנ ונשפנ רפוכ, -- ויחא

 םהייח תתל ,התערמ הדעה ליצהל םשפנ גרוהל איצוהל הרהטבו השודקב םמצע

 הצרי יכ ,םיקושע ימד שרודה לאל המימשה םהיפכ ואשנ םג .ריעה ינב לכ ריחמב

 תולילעו רקש תונאות הנאבת אל רשא ,הבולעה ריעה לע ןנוגל לילכ ןברקכ םמד

 .םלוע דעו התעמ התונעל הלוע ינב דוע ופיסוי אלו ,הירעשב אוש

 -שאר לש ינש םוי ,יששה םויב ותושעל לבגוה םישודקה לע דעונה טפשמ,

 רשב לכ טפוש ינפל ורבעי םלוע יאב לכ רשא ,שודקה םויב .ך"ת תנש הנשה
 םהיטפוש ידיב ולבוה חבטל ,תומלאנ תוישכ הלא ןוילע ישודק ורבע ,ןורמ ינבכ
 ! הזה םויאה הזחמה היה ארונ המ .'הל הלפת וז (החיש) םחיש םכפש ירחא ,חכ
 לכ ,בל יקמעממ אצוי לוקל םבל דרחיו .םעה לכ ינפ לע הלפנ הכשחו הלודג המיא
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 ךלהתהל םלועה ןמ םתאיציו ,דלח ינב לכמ םתדירפ ןויגה ועימשי ןוילע ישודק
 .םייחה רואב 'ה ינפל

 ,גרוהל םאיצוהל םהילא ושגנ םיצירעה םיטפושהו ,םתלפת תא ולכ ךא םה,

 ריחמ םכתד ונת !םכרשאו םכבוט םכדיב הנה, :לא יזיגרממ עמשנ תונע לוקו
 ונע -- "ונשדק תלחנבו וניקלא 'הב דוגבמ ונל הלילח !הלילח, ."ולצנתו םכייח

 השכ לילכ ןברק תויהל ונל בוט, -- ומל וארק -- "ורוס !ורוס, -- שדוק שגרב

 ושדקב חבטל ןושאר לארשי ה"ומ שודקה אציו ,"םירז תלחנב חפתסהמ הלועל
 בוטו !לארשי ךירשא, :'יבוט ה"ומ וער ול רמא דחאב ותמשנ תאצבו 'ה םש
 תכחול (לארשי 'מ לש) לארשי 'מ (השודקה ונושלמ) שדוקה ןושלמ עמשנ ,"ךל

 !יער םייחב ךקלח םג, :היבוט 'רל הנועו הבישמכ רפעה תא (תכחול איהשכ)

 ."אבה םלוע ייחל ודמע

 ,הלאה םישודקה וגרהנש ירחא יכ ,ונל ורפסי ונריע ינקז ,ודיגי םינבל תובא,

 ויניעב רקי יכ ,'ה ץפח ןכ אל לבא .םייחב םחינהל הנוילעה הלשממה תדוקפ העיגה

 תוברע בכורו ,ןידה תא םהילע ולבקיש ,וינפלמ הרזגה האצי רבכו ,וידיסחל התומה

 םהירחא םהינב תא תוכזלו ,וב הקבדל הלא םיקידצ תושפנ וילא אובב חמשו שש

 .םהילע םתקדצב וניגי יכ ,םריע יבשוי לכ תאו

 לארשי ה"ומ שודקה ןב ןועמש 'מ 'גה ברה ררועתה הלאה םירבדה רחא,

 ,הנש לכב םירופיכה םויב יוני'זורד תויסנכ יתבב ורמאל תוחילס חסונ רדסיו ,ד"יה
 ,םיתמה תומשנ תרכזה ימיב הנש לכב ודקפי יכ ,םישודקה תומשנל הרכזה ןקתו
 -שאר לש ינשה םוי אוה ,םתתימל הנשה תפוקתלו ,לארשי תוצופת לכב וגהנש

 ןושרג 'ר לש ד"מהיבבו א"שחג ק"חל ד"מהיבב םויה דע יוני'זורב םיגהונ ןכו .הנשה
 דע ,לארשיו הדוהי ןוסא לכמ ליצהל דומעת םתוכז ,םישודקה יצלח יאצוימ רצנ

 ."לאוג ןויצל אבו ,לאירא ןינב םמוקי ,לא היחי םיתמה

 םישודקה לע החילס
 ("םישודק תעד, רפסה יפל)

 יוני'זורד ד"מהיבב ירושא בתכב ףלק לע תובותכה תוחילס
 ףסוי תא 'ה יהיו טרפו רדסל תנשב ל"צז יבצ מ"ב ףסוי ה"ומ ףולאה תבדנ

 .יוני'זור ק"הפ (ד"פת) ק"פל חילצמ שיא יהיו

 םישודקה לע החילס

 התימל ורחבנו ,יוני'זור ק"ק ונתלהקב הלהקה ללכ לע רקש תלילע התיהש,
 ר"רהומ המה אלה .הלהקה ללכ רובע םמלועל וכלהו ,םירוהטו םיקידצ םישנא ינש
 שארד ינש םוי תבש ברעב טוידרסה י"ע םשאר ונתנו ,ייבוט ר"רהומו לארשי
 ;בקעיו קחצי ,םהרבא תומשנ םע םתמשנ םייחה רורצב רורציו .ק"פל ך"ת הנשה
 רחאש ,ה ינפל ללפתהל םייח םדועב וחיטבהש יפכ ,יד וניתורצל רמאי ידש לאו
 םוי ףסומב החילסה וז םירמואו .ונתלהקב הלילע םוש 'יהת אל םלוע דע םתומ
 "לארשי ימולש ינומא, החילסה םדוקו ."ימדל ימד לא ,םיקלא , החילסה רחא רופכ
 ,ונתלפתו םתלפת תא ןוצרבו םימחרב לבקתו .ונבבל ןורבשבו 'יכבב םתדיקע רוכזל
 ונל דומעי םתוכז .ונחישמ תאיבל הרהמב הכזנו ,וניתולובגב דוש 'יהי אלו
 .ןמא םלוע דע ונינבלו
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 ,וניבא ונל חלס,
 .וניגש ונתלוא בורב יכ

 ,ונכלמ ונל לחמ

 ,ונינווע ובר יכ

 ,תארקנ םימחרה לעבו ,התא םיפא ךרא לא
 .תירוה הבושת ךרדו

 ךידסחו ךימחר תלודג

 .ךידידי ערזל םוי לכבו םויה רוכזת

 םימחרב ונילא ןפת

 .םימחרה לעב אוה התא יכ

 ,םדקנ ךינפ הלפתבו ןונחתב

 .םדקמ ונעל תעדוהכ

 ,בוש ךפא ןורחמ
 .בותכ ךתרותב ומכ

 ,ןנולתנו הסחנ ךיפנכ לצבו
 .ןנעב 'ה דריו םויכ

 ,םשא החמתו עשפ לע רובעת

 .םש ומע בציתיו םויכ

 ,רמאמ ונמ בישקתו ונתעוש ןיזאת

 :רמאנ םשו 'ה םשב ארקיו םויכ

 ,תמאו דסח ברו םיפא ךרא ,ןונחו םוחר לא 'ה 'ה :ארקיו וינפ לע 'ה רובעיו,
 וניתאטחלו ונינועל תחלסו ,הקנו האטחו עשפו ןוע אשונ ,םיפלאל דסח רצונ

 חלסו בוט 'ה התא יכ .ונעשפ יכ ,ונכלמ ונל לחמ .ונאטח יכ ,וניבא ונל חלס .ונתלחנו
 .ךיארוק לכל דסח ברו

 ףנאת 'ה המ דע ?ונממ ךינפ ריתסת הנא דע ?חצנ ונחכשת 'ה הנא דע,

 ,ךינפ לע םיוג וטפשי שונא זועי לא ,'ה המוק !ךתאנק שא ומכ רעבת ,חצנל

 .ךופשה ךידבע םד תמקנ וניניעל םיוגב עדוי .יררוצ תורבעב אשנה ,ךפאב 'ה המוק

 ,הלס ךתכרב ךמע לע העושיה 'הל ,ונילע 'ה םחרת ןכ ,םינב לע בא םחרכ,

 .ךב חטוב םדא ירשא ,תואבצ 'ה .הלס בקעי יהלא ונל בגשמ ,ונמע תואבצ 'ה

 .ונארק םויב וננעי ךלמה ,העישוה 'ה

 דעו םירצממ הזה םעל תאשנ רשאכו ,ךדסח לדגכ הזה םעה ןועל אג חלס,

 .ךירבדכ יתחלס 'ה רמאיו :רמאנ םשו הנה

 ךמש ארקנ רשא ריעהו ,וניתוממוש הארו ךיניע חקפ ,עמשו ךנזא יקלא הטה,

 .םיברה ךימחר לע יכ ,ךינפל ונינונחת םיליפמ ונחנא וניתוקדצ לע אל יכ .הילע

 ךריע לע ארקנ ךמש יכ ,יקלא ךנעמל רחאת לא השעו הבישקה 'דא ,העמש 'דא

 .וניתובא יהלאו וניהלא .ךמע לעו
 ,חצנל ףנאתת המ דע ?ונממ ךינפ ריתסת הנא דע ?חצנל ונחכשת הנא דע,

 ךפאב ,המוק ,ךינפ לע םיוג וטפשי שונא זועי לא ,המוק + ךתאנק שא ומכ רעבת
 .ךופשה ךידבע םד תמקנ וניניעל םיוגב עדוי .יררוצ תורבעב אשנה

 'וגו בא םחרכ
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 ,* םימלועה ןודא ,אנא

 .םימואל ערת םדק ימיב תלעפ לעופ

 .םימלכנו םימלאנ ונייה ךינפ תרתסה התעו

 .םימק ירצ ובר המ

 ,יבלב רכענ יבאכ תנשב

 ,יביבס ירצ יביוא ילע ומק

 ,יבוט דבאל רקש תלילע חפ יל ונמט

 ?יבואכמכ בואכמ שי םא

 ,וקיזחה תותמ םירגפ תיוג

 :וקימי ערב ורבדיו תטרש וטרש םרשבבו

 וקירי ,וצמי ,ותשי םיללח םד םיללמואה םידוהיה הנה

 ,וקיפסי םירכנ ידליבו

 ,הכשמנ םינש שלש הלילעה לעילב רבד

 ,החורה התיה יכ ונרמא

 .הככש וניררוצ תמחו םימיה וכרא יכ

 .הכשח המיא הנהו

 ,רעבו ער עשרה רצה ,םילילפ וניביוא ןה

 .רעימ ריזח תויח ץירפ םיערמ תזחא ותאו

 רעסו הפוסכ עתפ ואב םינש שלש הצקמ

 .רעשב םיביוא תא טפשמל

 ,הנשה שאר ינפלש עובשב ודחי ודעויו

 .הנעלל טפשמ םיכפוהה םיעשרה

 ,הנהכ היה אל רשא ,לקלוקמו תוועמ טפשמ וטפשיו

 .הנלצת וינזא ויעמש לכ

 לעילבו ער ,עשר דז

 ,לעמ ילבו דרמ ילב ,םידע אלב ויניע הארמל טפש
 ,לער ףס וניקשהל

 .לעפ המ קידצו יקנ םד ךופשל

 .ורמג תוועמה טפשמ םיעשר ילבח

 :ורמא וניממוקתמ וניביואלו

 .ורב םכל םכיניעב בוטכ םידוהי ינש

 .ורחב רשא לכמ םישנא םהל וחקיו

 ,הדוצמב וזחאנ םינשה םיבוט

 .הדעה ךותמ ומרה 'יבוט 'הומו לארשי 'הומ םישודקה

 ,הדח ברח הרזג ואר הלאה םישנאהו

 .הדרח םהילע הלפנ אל לבא

 .םיבהאנהו םימיענה םהייחב הזל הז ועקת םדי

 .םיוש םייחב םקלח תויהל ועבשנו

 הקתעה יפ לע (םיונש הזיאב) ספדנ .קזח ןועמש םותח ופוסבו ב"א רדס לע דסוימ *
 .דנלדירפ ל"אמר י"תכ תפסאב תאצמנה ףלק לע י"תכ
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 .םיברק תויהל חמש בלב קזחתנו קזח

 ,םיבגחכ וניניעב יהנו

 .השענ ונמצע 'הל ןברקל ךומכ ינומכ

 .הסכנ אלו לומחנ אל וניפוג לע

 ,השמ תויהמ וניניעב טעמיו
 .הסחנ לא תופנכ תחתו

 ,ורמא םרסאמ תיבב זלל זל
 .ורזאתנו וצמאתנ םהיבבל קזחל

 .ורעה תומלו םשפנ ופרח םשה שודק לע

 . ורקי המ לא ךיער

 ,יביבח ,יער ,יחא ,תדבכנ יניעב תרקי רשאמ

 ,יבבל םע רשאכ ךבבל םע שיה

 ,איבלו יראכ קזחו ץימא בל
 .יב בצע ךרד םא הארו

 ןורא ידב ינש םישודקה ואיצוהו גרהל ורסמנ

 .ןורמ ינבל ומכ חבטמ וניכהו יששה םויב

 ,ןורחו ףא האצי 'ה תמח

 .ןורכזה םויב םימלש תנש הערה לע 'ה דקשיו

 .הירקה בוחרב תומה רמ רס

 .הירפ הזו 'הל ונאטח ורמאיו ודותיו

 ,הירזעו לאשימ ,היננחכ ושדק םימש םש

 .הירב לכ ןיע הלאכ (התאר) האר אל

 ,חבאה טעמ ונממ ףרה :טוידרסה לא ורמאו ונע

 ,חוור העשכ ונל תויה ןעמל

 ,חבשו השודק הל ןתנו

 .חבז 'ה ןיכה ,ויארוק 'ה שידקה

 ,םירפ המלשנו הגהי קידצ יפ

 .םירכ רקימ 'הל רקית

 ,םירה רצוי ךדיב אנ הלפנ

 .םירז ידיב ךידיסח שפנ ןתת לאו

 ,םישישרת יהלאו םישודקה וקדצ

 .םישיתו םיידגכ ונגרוה ךילע

 .םישת ךדאנב וניתועמד

 .םישודק ערז ,וניערז לע הסוחו

 ,בהר לא הנפ אלו וראוצ טשפ תישאר לארשי שדוק
 .בהאא ותא ישפנ לכב וניהלא 'ה לארשי עמש קעצ

 ,בהלה רחא בצנה טוידרסה ודי תא (חלשיו) חלשנו

 .בהזה תלוג ץורנו

 .ךירשא ,לארשי ךירשא :קעצו 'יבוט 'הומ שודקה תיחשהב האר

 ,ךירבח ירדע לע רדעהל תמדק יכ
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 .ךירהא אובא ינאו ךרואב רואל ןושאר סנכתו

 ,ןושלו הפ לכב אוה םג גאש
 ןושיאכ ירוצנ לארשי עמש

 .ןושארכ והאטחיו םשה שדקל ץפק

 ,ןלאה םימלש יחבז םימימת

 ,וליליהו וקעצ םילארא

 .וללמוא וידחי םיתרכנ םיתז ינש

 .ולח אלו עגר ומכ וכפהנ

 ,המור ןכוש ינפל וקעזו םימש ומיש

 ,המואמ ושע אל רשא ,םיקידצ םייקנ תושפנ םד לע

 המרמו רקש תלילעב ךפוש רשא

 .המ דע עדוי ונתא ןיאו

 ,הלילעה הליחתה זאמ ונידואמו ונידמחמ
 .הלוצמכ וניביוא ונתוא ולצנ דימת

 ,הלכ ונדואמו וניחכ קירל םת
 .הלחתב רשאכ ער ןהיארמו
 ,עירי ףא חירצי הלא לע

 ,עירהל ביוא לידגה יכ
 .עירכה לארשי ירוחב
 .עיפוה תומקנ לא ,'ה תומקנ לא

 ,םקיח לא םיתעבש בשהֹו

 ,םקפס תאולמב םהל דומתו

 .םקנ םויל םלומג םהל םלשו

 .םקיר ונבישת לא 'ה

 ,רפ רושכ ךפוש רשא ,ךידבע םד תמקנ וניניעל םוקנ

 .רפוכי אל ץראלו

 .רפסמ ןיאל תיוג אלמ ,ךירפרופב רפרפו הנמא ,ךיתנומא םישודק להקב

 היבצ ימאת ינשכ וידחי היבוט 'הומו לארשי 'הומ םישודקה םירבח

 .הילע ינבמ הלעמל םימואת ויהו

 .הילילעה ברו הצעה לודג אנא
 הלילע ארונ ,ארונ לא הבוטל אנ הרכז

 .הליחמלו החילסל ונל םישודקה תוכז

 ,הלואגהו העושיה ונל שיחתו

 .הלס בקעי יהלא הניזאה

 ,הבהל ףסוי תיב היהו ,ךיפוצ ןוזח ברק

 .הבהנד ריעה ריהבתו

 ,הביטיה ךנוצרב ןויצ ךריע תאו
 ."הבושנו ךילא 'ה ונבישה



 םישודקה רבק

 : בותכ "םישודק תעד, רפסב

 רכנ אל םג ,לופנל הטנ רשאכו זאמ םדקמ המוח םיפקומ ויה םישודקה ירבק,

 ביל 'ירא השמ 'מ םסרופמה ג"הו ק"ז וררועתה ,ביבסמ המוחה לע בתכה דוע

 : הלאה םירבדכ םיבותכ וילעו ,ולת לע ומיקהל ,םשארב גרוברטפמ דנלדירפ

 יונייזורב ןימלעה-תיבב םישודקה רבק

 םישודקה יאצאצ

 רוד דע לארשי "שודקה, ערז לש םהיתומש םימושר "םישודק תעד, רפסב

 םהיניבו ,ללכב דעו ינימש רוד דע היבוט "שודקה, ערז לשו ,ללכב דעו יעיבש

 רוד קר ונרפסב םימשור ונא .תורחא םירעבו יוני'זורב הרות ילודגו הדע יאושנ

 : ל"נה םישודקה לש ןושאר

 םייהקז תחפשמ

 .ןושאר רוד .ל"צז םולש 'ר רבחהב ד"יה לארשי ר"רהומ שודקה ברה תודלות,

 ק"ז םוחנ םחנמ ר"רהומ םסרופמה ןואגה (א :םינב השלש לארשי 'ר שודקהל

 ...קצולפו אליפ ק"קב ד"בא

 ,םישודקה לע הרכזהו החילס רביח ,ל"צז ןועמש ר"רהומ ףולאה לודגה ברה (ב

 גיהנמו ףולא היה -- םהילע םיזורחה ישארב ומש תויתואו ,הלעמל תוקתעומה
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 םהמע םותחו ,יוני'זורו קסירבמ םינברה םינואגה םע ת"דב בשי םג .יוני'זורב הליהקה

 ...דועו 'מ ףדב ז"לת תנשב יוני'זורד להקה לש 'א סקנפב

 תנידמב לילגהו זריב ק"קב ד"בא ל"צז םולש ר"רהמ םסרופמה ןואגה ברה (ג

 " ..טומאז

 ךרכב תחפשמ

 .ךרכב ל"צז המלש ףסוי ר"רהב ד"יה היבוט ר"רהומ שודקה ברה תודלות,
 : תחא תבו םינב ינש היבוט 'מ שודקהל .ןושאר רוד

 .ןיטקיטב לילגה ינייד שאר ,ךרכב ל"צז המלט ה"ומ ןואגה ברה (א

 .ןיטקיטמ ךרכב ל"צז עטנ ןתנ ה"ומ ברה (ב

 ינפל הילחב התויצ יכ ,יוני'זור סקנפב בותכ הילע .ל"ז דבכוי תרמ הריבגה (ג

 ןתנת (תיברה) טנצורפהו תמיק ןרק יוני'זורב להקה י"ת חינהל ז"מת תנשב התומ
 *...םהינב יאושנ יכרצל היבורקל

 יוני'זור ישודק
 ("לארשיב תומשנ, רפסה ךותמ)

 -תלילע .דבכנ םוקמ יוני'זור תליהק תספות םידוהי לע םדה"תולילע תודלותב

 ,"יקצינלמח תריזג, וא "ח"ת תריזג, ירחא תודחא םינש םש הערא תמסרופמה םדה
 ,התע םג יכ דע ,יוני'זור ידוהי לש םשפנב קומע קומע התרחנ םד תלילע התוא
 .םהילע השגרתנ לומת ךא וליאכ םוקמה ידוהימ ידוהי הב רבדי ,םינש תואמ ץקמ
 תויהל םנוצרל םהילע ולביק רשא ,םישודקה םתוא לש םנינ ןינ יח דוע יונייזורב
 הדגאה היח דוע ותחפשמ ברקב .דובכ והורטעי הרייעה ישנא .הדעה לש היתונברק

 יכ דע ,ךכ לכ תסכרפמו היח ,ויתאיו ורק רשא םישעמ תדגא ,איחה המוגעה

 יכ ,ךל המדנו ,םישודקה ורדש םוקמב המודמכ דמועה תיבב ,הפ התוא ךעמשב

 הדגאה תא ךל םיחישמה םינינה ,םהילעו ךילע שממ םירבוע םהה םיארומה לכ
 .תאזה הארונה תירוטסהה

 יפמו םישודקה לש םנינ יפמ ,יונייזורב ,ןאכ היתעמשש יפכ הזב הנרפסא

 תלילע ידה םב וטלקנש ,םיקיתע םיסקנפ יפל םג יתקדב תודבועה תא .הרייעה ינקז

 ,הב רכינ ,איהה הללמואה הפוקתה לש תורחא םד"תולילעבמ רתוי יכ .יוני'זורב םדה
 .ינידמה השרש ,תיאוני'זורה םדה-תלילעב

 םהייחב רהוזה תותעמ תחא אקוד התיה ,ח"ת תריזגל המדק רשא ,איהה תעה

 .הירידאו ןילופ יכלמ לש םנוטלש לצב זא וסח רשא ,ןילופ ידוהי לש

 רשא ,םשל עדונה רימיזאק ךלמה איהה תעב בשי ןילופב הכולמה אסכ לע
 איה -- לארשי תונבמ הבהאנ הדידי םג ול התיה הדגאה יפלו םידוהיל דסח הטה
 סחיתה רימיזאק ךלמכ אוה םגש ,אהיפס סכודה תלחנ זא התיה יוני'זור .הק'רתסא
 .ולשממ תחת רשא םידוהיה לא הבוט ןיעב

 ,םירפוסו םימכח האלמ ריע ,ןשי סקנפ תודע יפל ,םהה םימיב הנדוע יוני'זורו
 םהינש ואב רשא ,ךרכב לארשי 'רו היבוט 'ר ויה היתב-ילעבבש םינפה"יאושג
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 הצר רשא ,ופוג ַאהיּפס סכודה יכ ,ןכתי .הניומ דחאהו ץנלבוקמ דחאה ,ץוחה ןמ

 םישנאכ אל ,םינפ לכ לע .םולה םאיבהש אוה ,ותלחנ לבחב רחסמה תא חתפל

 םיאנ םיתב םהל ונב םה .םיחרזאה תויוכז לכ םהל קינעה סכודה ,ואב םיאורקדאל

 ויה םרשעל ץוחמ .הבוטב ואריו רשועל ועיגיו ץראב ץרפ םרחסמו .ריעה בלב

 תודימלו הרותל ולדיגו וכניח םהינב תא םגו ,הקדצ ישעמב הבר םדיו הרותב םילודג

 רודה ילודגו ,ץראה לכב אצי הלאה םישנאה ינש עמשו םימיה וכרא אל .תובוט

 .םיכודיש ירשקב םהמע ורשקתנ

 ינוניבה דמעמהו םידימאה דמעמ לש יללכה םבצמ לע םג םידיעמ הלאה םירבדה

 ,ךרכב לארשי 'רו היבוט 'ר ומכ ,םירואנ םידוהי .איהה תעב ןילופ ידוהי ברקב

 העפשה םג ועיפשה ,ןילופ ץרא לש שחיה ימר םע םיבר תונוממ-יקסע םהל ויהש

 ,םיעושיה לש םתמח תא ריעבה הז רבד .םיליצאהו םיעושה לע הלודג תיתוברת

 .הנוילעה לע םדי התיה אל רימיזאק ךלמה ימיבש

 לש םדי לאל היה אל -- םירידאה םיעושה םעו ךלמה םע יולגב רגתהל

 היה לקנ הלא דגנכ .רצחה ידוהי לש םחוכ תא רובשל םבל ונתנ הליחתו .םיעושיה

 םדה-תלילע יטוח תיוט הלחה הכו .לבה יחודמב העתנה ינלופה ןומהה תא תורגל

 .םנחמב הילא הנוכתה התיה הברו הנממ תונבהל וויק םיעושיהש ,תיאוני'זורה

 תליהק לש קיתעה סקנפה רפסמ -- חספה גח ינפל םילפאה תולילה דחאב

 התיה רענה תיוג .תמ ירצונ רענ לארשי 'ר לש ופתרמ לא ךלשוה -- יוני'זור

 ולפנתה ינלופה ןומהה ינבמ בר םעו ,תרחמל יהיו .םיבר תומוקמב תוריקד העורז

 םילכוא םהש תוצמה ליבשב רענה לש ומד ואיצוה םידוהיה יכ וקעציו תיבה לע

 םינש שלש .לפא קוניצ ךות לא וכלשוהו םיקיזאב ומשוה םיבר םידוהי .חספב

 םיעושיה וערז םיתניב .רוצמ לש בצמב ריעה התיה ןמזה ותוא לכו טפשמה ךשמנ

 םעה יעושש ,רבדה הארנ .דאמ הרבג וילע םתטילשו ןומהה ברקב האנשה לער תא

 דומעל ולכי אל ,םדהיתלילעב ןומא ונתנ אל יאדובש ,ומצעבו ודובכב ךלמה ףאו

 הנכס הפחיר הלוכ הליהקה שאר לעו םיקיזאב םירוסאה םידוהיה שאר לע .ץרפב

 יסולכוא לכ הנכסב םייורש ויה דחי םתאו .דגנמ םהל םייולת ויה םהייח ,המוצע

 בהלשלו ףיסוהל ידכ ,טפשמה רמג תא םיעושיה והשה הליחת הנוכב .ןילופב לארשי

 עשתו ףלא רשע-השימח .ףסכ ללש רבדב ועיקשה םידוהיה .ןומהה תמח תא םיתניב

 רצבנ ךא .םדה-תלילע םהל התלע -- סקנפה רפסמ -- םיבוהז םיעשתו תואמ
 לבא .דוע החדי אל טפשמהש ,דחא רבד וגישה ףוסבל .קדצ-ןיד אוצמל םדימ

 יוני'זור ירכאמ אקודו ,םירכא ךא ויהי םיטפושה יכ ,הביסנ התיה םיעושיה םעמ

 .לובג ןיאל התיה וילע םתטילשש ומצע ןומהה ותוא ברקמ םישנא ,רמולכ ,התביבסו

 אל הז רבד לבא .םימשאנה לש םתמשא ,ןבומכ ,החכוה אל טפשמה ךלהמב

 םימשאנהו תויה :םיטפושה רבד היה הכו .תומ ןיד איצוהלמ םיטפושה תא ענמ

 ונצרח ןכל ,םידוהי ידיב רענה טחשנ ןכא יכ קפס ןיא לבא ,ולגנ אל םייתימאה

 ."הדעה לכ ןוועב גרוהל ואצוי םידוהיה תדעמ םינפ-יאושנ םישנא ינש יכ

 ןעמל תונברקה תויהל בוטה םנוצרב םמצע לע ולביק היבוט 'רו לארשי 'ר

 .לעופל ןידה-קספ אצוה -- סקנפה רפסמ -- הנשהישאר ברע ,ישש םויב .םתדע

 המיא .ןילתל םראוצ וטישוה רחאו םיהולא ינפל םחיש וכפשו יודיו ורמא םישודקה

 תחת וסנכיש תנמ לע םננחל וצר םיטפושה .םיבצינה לכ לע הלפנ הכשחו הלודג
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 תא וחד םישודקה םינועמה לבא ."החילסהו הבהאה תד, ,תילותקה רדה יפנכ

 ,שפניטאשב תאזה העצהה

 הלביקו ךלמה דע העיגה םישודקה דחא לש הנקזה ומא יכ ,תרפסמ הדגאה

 ךרדב .ישפחל םאיצוהלו םימשאנה לע ןידה רזג תא לטבל תוכלמ תדוקפ ודימ

 איה .העשה תא הצימחה הלאה םיטעמה םיעגרב .השודק עומשל תסנכה-תיבל הרס
 .לעופל אצוה רבכ ןידה קספש רחאל תוכלמה תדוקפ תא האיבה

 דימ לפנ אל -- הדגאה החישמ -- ףורעה ושאר .היבוט 'ר תמוה הנושארב

 ינשה שודקה לש ושאר לטוהש העשבו ,ריואה ללחב המ"ןמז בבותסה ךא ,ץראל
 ! לארשי ךירשַא :היבוט 'ר לש ושאר ארק ,ןזרגה תחת

 -- המ ןמז רחאל .לארשי םדל םיעושיה לש םנואמצ הָורתנ אל דוע הזב לבא

 לבא .חספה גח ינפל םד-תלילע הינשב בבסל וצר -- יוני'זור ינקז םירפסמ
 ןואש לוק ונזא העמש ובכשמ לע וכפהתהבו .סכודה תנש הדדנ אוהה הלילב
 םישנא יכ ,ול ורפיסו םידבעה ורזח .ץוחב שחרתנ המ תוארל וידבע תא חלש
 השגרתנ תרחמל .ידוהי לש ופתרמל והוכילשיו קש ךותב המ"רבד ואשנ םידחא
 .קדקודמ טפשמ םעפה שרד סכודה לבא .הנושארה םדה-תלילע ימיב ומכ המוהמ
 ותוא םידעה לע אצי .םהינפ לע םבזכ תא רקשה ידעל םידבעה וחיכוה טפשמה תעשב
 .וילא םייופצ ויה םידוהיהש קספה

 םבל ישחר ועדיש םידוהיה .ויחש םישעמב הזיחא וז הדגאל הל שי יכ ,קפס ןיא
 תונשהל ,חספה גח סורפב ,תובר םינש ךשמב דוע וששח םיתסומה םירכאה לש
 ליל, הללמואה הליהקל היה גחה תולילמו גחה ברע תולילמ הליל לכו .הלילעה
 תעידיב הארנכ ,םירמוש ודימעהו הערה תא םדקל ודקש םידוהיה .שממ "םירומיש
 יכ .םירכאהו םיעושיה לש םתאנש תמח ינפמ םידוהיל ןגמ היה בורלש ,סכודה
 .הרומאה הדגאה יפב רפוסמה ןיעכ השעמ היה םנמא יכ ,חינהל השק ןכ לע

 םיטפושה לש םהיאצאצמ דחא ףא יכ ,הרייעה ישנא וחישי הדגא חיש דועו
 ךומס םירג וללה .הכרדכ התימ תמ אל לארשי 'רו היבוט 'ר תא תומל ונד רשא
 וגהי םישודקה ידכנ .םתוא עדויו ריכמ יוני'זור ידוהימ דחא לכ .הרייעה םוחתל
 וקופיס לע אב אלש המקנ לש שגר .הביאו םעז ישחר םינילתה ידכנ לא םויה דע
 .רבעשל וינילת יאצאצ תא קושב הארי ידמ ,יוני'זור תליהקב ידוהי לכ לש ובל אלממ

 לש תונועמה םהיתושפנב המקנה שגר לילכ ךכש ,הארנה יפכ ,* הנשה קרו
 -- לארשי 'ר שודקה לש ונינ יל חס -- רבעש םירופיכ"םויב .יוני'זור ידוהי
 דחא יוג יכ ,רפיסו תסנכה-תיבל דחא ףחדנ ,םישודקה לש םהיתומשנ תרכזא תעשב
 יכ ,עדונ הרהמב .וחור חפתו ומצע בלב ןיכסה תא עקת וריזח תא רוחנל שקיבש
 .** םישודקה יטפוש לש ןורחאה םאצאצ אוה אוה ומצע ידיב רקדנש יוג ותוא

 לש התורדק .יוני'זור ידוהי יפב וידחי תואיצמ"ירבדו הדגא-ירבד םירוזש ךכ
 לפרע תרשחכ ריואה ללחב םש היולת הדוע הנש םישמחו םיתאמ ינפלמ ך"ת תריזג
 .שפנ לכ לע שורפ דבכהו םועזה ּהלצו

 ןיוטיל .א

 .ב"ערת תנשב ובתכנ םירבדה *
 ,יוג ותוא ,ןאכ רפוסמש יפכ ,ושפנ תא חפנ וב ,םויה תא הפי רכוז ןתיול אבא רמ **

 .ךרועח -- .םישודקה יטפוש לש ןורחאה םאצאצ
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 הרות

 :דמוע םלועה םירבד השלש לע
 םידסח תולימג לעו הדובעה לעו ,הרותה לע

 ('ב הנשמ 'א קרפ תובא תכסמ)

 "םירדח,

 ,הדובעו הרות לש חור :ונתרייע לש התריואב הפחיר םישודקה לש םחור

 הז קרפב .תלוזה ןעמל שפנ תוריסמ לש חור ,םיבוט םישעמו םידסח תולימג לש חור

 .הב הררשש ,הרותה חור לע רבדנ

 "ףרה ה

 ליגב ."רדח,ה רשאמ רחא יכוניח דסומ יוני'זור העדי אל םינשב לבוי ינפל

 "רדח,ל אבוה רבכ שמחיעברא ןב ותויהב .וידומילב יאונייזורה דליה ליחתה ךר

 םויב דליה עיגה דציכו ,ָא ףלא ץמק יפל האירק ,תרמוא תאז ,"ירבע,, דומלל ליחתהו
 ראותמש יפכ ,תילטב ופטוע אוהשכ ,ואשונ היה ויבא ?ולש אנפלואה תיבל ןושארה

 ןושארה םויה דליה לע רבע דציכו .קילאיב .נ .ח ררושמה לש וירישמ דחאב

 תאז ,ףלא תאז ,ינב ,האר :רמואו תיב-ףלא דליל הארמ היה יברה ? םידומילל

 לפונ היה ,תורזומה תויתואב לכתסהל ויניע תא ץמאמ דליהשכ ,השעמ תעשבו ,תיב

 ,הלעמל תוהמתה ויניע תא אשונ דליה .עבטמ תיב-ףלאה דומע לע םואתפ עתפל

 ,ינב ,ךאלמ, :יברה לש רבסהה ירבד תא עגר ותואב עמושו ,אב אוה ןינמ תעדל
 ."סרפל יואר היהתו ,הפי דמלתש ,אוה עדוי יכ ,הרוגאה תא ךל ליטה

 | "הרות-דומלת,ה
 .ווטלשה ידי לע רכומ יכוניח דסומ ,"הרות-דומלת,ב ודמל הרייעה ידלי בור

 ,"ירבע , דליה דמל 'א התיכב .התרבחמ ההובג תחא ,תודחא תותיכ ןב היה דסומה

 םיב תוחשל דימלתה לחה רתוי תוהובגה תותיכבו ,י"שרו שמוח -- 'ב התיכב

 .ןובשחה עוצקממ והשמ ומעטו תצק בותכל םג םידליה ודמל הז דסומב .דומלתה

 .וז הרטמל תומורת ףוסיא ידי לע וגשוה דסומה תקזחהל םיעצמאה

 ריעה בשות רסומ (1901) א"סרת תנשב יוני'זורב "הרות-דומלת,ה בצמ לע

 : רמאנ הבו ,(230) 1901 "הריפצה,ב הבתכב יקסוועשערעש .ש

 תבוטל תובוטה ויתולועפ ללגב חבשל רכזהל יואר הפד ת"תה דסומ םג,

 הרותל םיכנחתמ םהו ,שפנ תואמ שלשל הלוע םרפסמ רשא ,םיינעה ינב ,םיכינחה

 הירא) ל"ארה בידנה אוה אנפלואה יתב לע חקפמה .תובוט תודימלו ץרא ךרדלו

 שדוקה ידומיל דבלמ .ןמחר באכ דסומה ינינע לכלו םיכינחל גאודה ,סניפ (ביל

 .תוצוחנ תועידי דועו הנידמה תפש םג ינעפורק הרומה יפמ םיכינחה ודמלי

 ואיצמי הלענהו השבלה םגו ,ןוזמבו םחלב :לכב ולכלכי םיכינחה יכרצ תא
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 ,ץוחה ןמ רזעו דעס לכ לבקל ילבמ ,ונתדע יבידנ ןובשח לע לכה ,םהל

 םג וגיהני יכ ,םילהנמה ושעי בוט ןכא .םירחא תומוקמב אנפלואה יתב ךרדכ
 אנפלואה תיבב םידמלמה יכ ,ונתעדב םג המו ,ת"תה תיבב שדוקה תפש קודקד ידומיל

 םדמלל ילבמ ,םהיכינחמ םג ליעומהו בוטה תא וענמי המלו ,הפשה קודקד םיעדוי
 "?ףך"נת םתוא םידמלמש העשב קודקדה יללכ

 םייטרפ "םירדח
 םירדחב ודמלש ,םידליה םג ויה םיבר

 לש םינקותמ םירדח םג םהיניב ,םייטרפ

 ךכ רחא היהש) גרבדלוג לכימ רודגיבא

 בקעי לש ,ץלוס השמ לש ,(ת"תה להנמ

 סימחור ןרהא יכדרמ לש ,ןישב ,סליטיפ 'ר

 יתישע לכימ רודגיבא לש "ורדח"ב .דועו

 -ךרדבו הרותב תונושארה יתועיספ תא

 .ץרא

 ולהנתי םוקמב ךוניחה ינינעש ידכ

 ב"סרת תנשב יוני'זורב הדסונ ,הרושכ

 -וגא דוסי םצע ."םידמלמה תדוגא,, (1902)

 לע .איהה הפוקתל דאמ יניפא תאזכ הד

 רפוסמ היתונקת לעו הדוגאה לש התרטמ

 יקסבולוקוס ריאמ יקסוועשערעש ףסוי היבוט לש ורמאמב

 םיאיבמ ונא וקתעה תאש ,1902 "ץילמה,ב

 .הז ונרפסב ןלהל

 יקסבולוקוס ריאמ

 םידמלמה תדוגא

 רשקב ,תומיוסמ תונקת עובקלו רדסל איה "םידמלמה תדוגא, לש התרטמ

 :ןה ולאו ,תישעמ תיגוגדיפו התואנ הרוצב םוקמב ךוניחה ינינע רודיסל

 רשאכ ,םידימלתה ירוה יתבל וילגר תא תתכל ןיהי לב םידמלמהמ שיא (א

 .* "ןמז, לכב םידימלת ול שקבל הכ דע גוהנ היה

 דמלמ רוחבל היהי ודיבו ,םיישאר םידבכנ םידמלמ השלש לש דעו דסייל (ב

 .דימלתה תועידי יפל םיאתמ

 בוצק היהי וידימלת רפסמו ,תחא התיכ קר "ורדח,ב קיזחהל דמלמה לע (ג

 .תונוש תותיכב תוברהל ,הכ דע גוהנ היה רשאכ אלו ,דעוה י"פע (עובק)

 ורקבי רשא ,ונריע ידבכנמ םישנא תשולש לש (חקפמ) ינחור דעו תונמל (ד

 םיחילצמ םה םא ,םידימלתה לש םנקנק לע תוהתל ,"םירדח,ה תא שדוחב םעפ
 .דמלמה דצמ םידומילה ךלהמ לע (החוקפ) תחקופ ןיע םישל .םהידומילב

 לש "םינמז,ה ינש םה תוכס דע חספמו חספ דע תוכסמ ."ןמז,ל בשחנ הנש יצח לכ * :
 .הנש לכ
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 ירחא -- ישארה דעוה (ידימ) י"ע שדוח לכ םידמלמה ולבקי דומיל רכש (ה

 .דומיל רכש שדוח-שאר לכ םלשל םידימלתה ירוה לש םתוביחתה
 ןה ,הרושכ םיגהנתמ םניאש ,םידימלתה לע םידמלמהמ הנולת היהת םא (ו

 לא תונפל רבדב ןינועמה לע זא ,דמלמה דובכל וא םהידומלל םיעגונה םירבדב

 .וילע תשוי רשא יפכ הזה אטוחה דימלתה שנעי םהיפ לעו ,ישארה דעוה

 םהידומילב םיניטצמה םידליה תא ןמז ףוס לכב ןוחבל ינחורה דעוה לע (ו

 יקסבשרש ףסוי .םתגהנהו
 (1902 ץילמה)

 תודליל ירדח,
 ("יאצאצל , רפסה ךותמ)

 הטיא תרפסמ הדמל איה וב "רדח,ה לע .תודליל "םירדח, םג יוני'זורב ויה
 :"יאצאצל , הרפסב סניפ .מ .י תב ,ןילי

 אב היהש ,תרשמה תא םגו וב יתדמלש ,רדחה תא דוע תרכוז ינא .רדחה,

 זא דמע רשא ,רדחה לא ה"ע לחר הרש הלודגה יתוחא תאו יתוא ליבוהו רקובב

 ,תודימלתה ובשי ןחלשל ביבסמ .רצו ךורא היה רדחה .שרדמהיתיב שרגמ לע

 ,רוכזל לכוא אל .וירחא ונרזח ונאו ,ויפמ איצומ דמלמהש המ לכל ובישקהו
 בשחתה יברה .זא יתייה שמח תב הדלי יכ ,יברה דימ ייחל לע הריטס יתלביק םא

 ןחלשה לע היוטנה ודי תא םשו וסעכ לע גילבה ,סניפ תיבמ תוסחוימה םע דימת

 איבמ היה תרשמה .(הערל ונב עוגנל ערה ורצי ונתפי אל ןעמל) ודגב יסיכב וא
 ונילע היה יכ ,ודיב סנפ םע התיבה ונתוא הוויל הלילבו .םירהצב לכואה תא ונל

 התיה .תסנכה-תיב לש שרגמה םע ריעה תא רביחשו ויתחת רבע לחנש ,רשג רובעל

 ונילע רמש תרשמה ךא ,םימב קחשל תוסנל ץופחת תובבושה תודליה תחאש ,הנכס

 .התיבה םולשב ונעגהש דע בטיה

 תופוצר תועש רשע ירחא יקנו םח רדחב תבשלו התיבה בושל היה םיענ המכ

 רתויה תוחפשמהמ ונלכ ,תודלי רשעכ דחי ונייה .לפאו רצ רדחב הבישי לש

 לע וניבא ינפל דימת ונרזח יתוחאו יכונא .יוני'זור ונתרייעב תורישעו תוליצא

 אוה יכ ,ל"ז וניבא ינפל הרזחה ונל התיה הלק אל ...יברה יפמ ונדמלש המ לב

 ןמז ירחא .הצורמ היה דימת אל ,ול ונתנש הלאבו ,םינוכנ םירואב ונתאמ שרד

 ונידומילב םדקתנ ןעמל ,ונדמלי אוהש (דמלמ) הבר ונתיבל סינכהל טילחה המ

 ."תירבעב

 ןילי הטיא

 םירוחב תראפת

 הלא .לכה םא יכ ,דמל קלח אל ,םינבה ןיבמו הרות תונבה ןמ קלח ודמל ךכ

 תראפת, תרבח ךכב םהל הרזע .הכאלמל ונפ ,םידומילב וחילצה אלש ,םינבהמ

 : (43) 1893 "ץילמה,ב הבתכב רברג ריאמ קחצי רסומש יפכ ,"םירוחב

 ינב תא הכאלמ דמלל התְרטמ .תחרופכ הלעת 'םירוחב תראפת, הרבחה,
 רשא דע םהירוסחמ לכ תא אלמלו ,םידומילל וחלצי אל רשא ,"הרות"דומלת,ה
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 םיליכשמה יריעצ המה ,הודסי םירוחב ידי .םהיפכ למעמ םשפנ תיחמ ואצמי

 ."םתובלב 'ה עטנ הבידנ חור רשא ,דמח ירוחב ,סניפ .א .מו סניפ .י .מ

 רברג ריאמ קחצי

 יוני'זורב "הבישי ,ה

 ומדקתהש ,םירענה ןמ םיבר ויה ,םירדחב םידומילה רמג םע ,הרשע םיתש ליגב
 הבישיל םיזכרמ ינש ויה םצעב .הרייעבש הבישיב דומלל םירבוע ,םהידומילב הפי

 ודמיל וב ,סניפ םיחאה לש שרדמה"תיבב םהבש בושחה ,דחא :תיאוני'זורה

 עזייר תבישי -- ינשו ,ןייטשפא לאומש 'רו קינלוקש ביל םהרבא 'ר ,עלעציא 'ר

 ,הביבסב ןיטינומ ואצי יוני'זורב הבישיל .ןתנ 'ר הרוה וב ,קניר-יבונ תטמסב סניפ

 .הב דומלל ואב תונוש תורייע ינב םירוחבו

 הבישי ירוחב

 הרותב הקשח םשפנש ,הלעמו הרשעיםיתש ינב םיבר םירוחב ויה םהה םימיב

 ול קפסל ותורשפאב היהו תיפסכ תלוכי לעב היה ויבא םא ,הזכ רוחב .תעדבו

 היה אוה .וקלח וילע רפש המ ירה ,םיקחרמב תונוזמו העיסנ תואצוה ,םידגב

 םהו ,םידליב םילפוטמ וירוהש ,רוחב השעי המ ךא .דמולו הרות םוקמל הלוג

 םוקמל הלוג היה הזכ רוחב םג ?םתיבב םמחל תפ תא ישוקב םפטל םיקפסמ

 םינוש םיתבב "םימי, תליכא ,םירורמו לבס ,תוקחדו ינוע ויה וקלח תנמ ךא ,הרות

 תא ויחה תעדהו הרותה ,םייה ןיעמל םהל היה דומילה םלוא .םיבורמ בער ימיו

 הרות ועמש הב ,יוני'זורל ועיגה םהמ םיברו .םייח םיהלא רבדל האמצה םשפנ

 םתלכי בטימכ ושע ריעה ירישע .םירחא יפמו ,הבישיה שאר ,עלעציא 'ר יפמ

 ויה יוני'זור ידימא ןיב .ולשכי אלו ובערי אלש ,םיינעה םירוחבה תרזעל אובל

 .הבישיה ירוחב תורשעל תוחורא םוי םוי וניכהש ,הלאכ

 הבישיב םידומילה

 ג"נרת תנשב "ץילמה,ב רברג ריאמ קחצי רמ בתוכ הבישיב םידומילה לע

 : ןלהלד םינינעמה םירבדה תא (1893)

 (םידימלתהמ) םיטעמ .םידמלמ העברא יפמ חקל ובישקי םידימלת םיתאמכ,

 .י"רהו ן"רה המה הבישיה יתב ישאר .תורחא םירעמ םבורו ,ריעה ינבמ המה

 ,םירבד םהידימלת ינפל ועיציו הנובתב םיקרפ ופיטיו הרשי ךרד םהל ורחב המה

 דומלתה תועוצקמ לכב םיאיקב המה רשא דבלמ יכ ,עמוש לכ בל לע ולבקתי רשא

 ,.היגוגדפה תמכחב םהל בר םדי ,וילכ יאשונו

 .ומוי שיא תיב ,ונמע יבידנ ןחלש לע ("םימי,) ולכאי (םידימלתה) המה

 ."םיבער יעיבשמ, הפוק הפ הבישיה ירוחב ושע ,"םימי, םהל ורסחי רשא הלאלו

 ןובשחה תכאלמו * היסור תפש דחוימ הרומ (דמלי) ףיטי םוי לכב תועש יתש

 ".,רבע תפשו ך"נת םירענה תא דמלל -- רסח דחא רבד קר .קודקדהו בתכה ישעמו

 דע וז הפש דמלל רמוא הבישיה יקיזחמ ורמג ,תיסור דמלל תושרה הרזגש ןויכ (*
 .(ןתיול .א יפמ) תבתכ תביתכ תעידי ידכ
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 ? הבישיה הדפונ יתמ

 ותודלי ימיב רבכ לבא ,ונל עודי וניא הבישיה לש קיודמה הדסווה ךיראת

 התיה ,(1843 ד"רת תנשב יוני'זורב דלונ אוה) סניפ לכימ לאיחי לש םינושארה

 ירבד יפל .ןמזמ הז הביבסב עודיו עובק דסומכ הרייעה ייחב השרשומ הבישיה

 ודמל ןהב ,תותכ שמח וז הבישיב ויה ל"נה סניפ סכימ לאיחי םכחה לש ויתונורכז

 הילא ורהנ .םישרפמו תופסותו ארמגב הלכו י"שרו ארמגמ לחה :םירוחבה
 ןילופבש ה'זמול תביבסמ וליפאו ,תוקוחרו תובורק תורייעמ םיריעצ םידימלת

 .םידימלת הילא ועיגה תיאסרגנוקה

 ,(סניפ .מ .י לש ויבא) ל"ז סניפ חנ 'ר ריבגה היה הבישיה יקיזחממ דחא

 .(רברג ריאמ קחצי לש הבתכ -- 1893 ץילמה,) ב"לרת תנשב וימי ימדב ףטקנ רשא

 הבישיה ישאר

 לע .םיהקז ןימינב ברח תא דחוימב ןייצל שי יוני'זורב הבישיה ישאר ןיבמ

 לבקתנ ג"לרת תנשב יכ ,הדבועה ונל הדיעמ וילכ יאשונו דומלתב תובחרה ויתועידי

 ג"ערת תנשב ותריטפ רחאל .בלסונירטקי ,הלודגה ריעב ד"באל הזה הבישיה שאר

 והוללה םע להקב .האריבו הרותב לודגכ "עידומה, ןותעה ידי לע חונמה ןיוצ

 אתביתמ"שיר ותויהב ,הברה םידימלת דימעהש ,...דבכנו לודג ברכ והוממורו

 ,יונייזור ריעב (הבישי-שאר)

 1878 תנשמ "ץילמה,ב .םהלש הבישיה ישארל בר דובכ וקלח הרייעה ינב

 : םיארוק ונא 20 'סמ

 ליווייפ אגרש 'מ 'גה ברה ומלועל ךלה ט"לרת ירשת ג"י 'ה םויב ,יוני'זור,

 אוהש םינש שמח הז .הבר המכחב הרות ץיברהו הפ אתביתמ שיר היהש ,ןמרב

 הנש ח"מ ןב .רבדלמ והענמיו וב קבד רשא ,וילח תמחמ ותרמשמ בוזעל חרכוה

 יכבבו ,רחסמו הכאלמ לכ התבש ,ונריע יבשוי ול ושע לודג דובכ .ותומב היה
 םסרופמה ברהו (הפי לפמיג יכדרמ 'ר) ק"דבא ברה .ותחונמל והוויל םירורמת

 .הכלהכ והודיפסה דוד 'ר

 ."ךאללאוו יתבש 'מ ןואגה ברהב בקעי :עמדב בתוכה

 םימפרופמה הבישיה ידימלת

 ומסרפתנש ,הרייעה ידילי ינש םתוריעצב ודמל יוני'זורב הבישיב יכ ,ןייצל שי

 אתביתמ"שיר כ"חא ,יקסבולוקוס השמ 'ר ברה : המהו ,םיקהבומ םינדמלכ ךכ רחא
 רטפנ) "השמ ירמא, רפס רבחמה לעב ,אטילד קסירבב "דסח-תרות, תבישי

 תבישי ם"רו הנליוו די לע קושיפינשב צ"ומ ,ןיסב ריאמ 'ר ברהו ,(א"צרתב

 .(ד"ס ליגב ב"צרת תנשב רטפנ) םשד סעליימר

 לואש ררושמה לש ויבא תא ריכזהל שי הב ודמלש ץוח ידימלתמ

 רענה, םשב הבישיב ארקנש ,לאימע רודגיבא השמ 'ר ןרמ תאו * יקסבוחינרשט

 רסמנה רבדה ןוכנ םא ,יקסבוחינרשט ררושמה תא םעפ לאש ץיבומרבא ףסוי רמ (*
 ררושמה 1!יוני'זור ןב היה ויבאש ,(ןלהל אבומה "זנטעש, רופסל הנוכה) וירופסמ דחאב
 .יוני'זזורב הבישיב דמל ויבאש ,רמאל תאזב ןווכתהש ,הנע
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 הצרא ותולע רחאלו תיזכרמה זלט תבישיב דימלתכ והולביק יוני'זורמ ."הבוזרופמ

 ,ןפי-ביבא-לת לש ישארה הברכ רחבנ
 (םינוש תורוקמ יפל)

 יקסבולוקוס ריאמ

 תונושה דומילה תורבח

 ארמגה ןוגינו ,ןבר-תיבד תוקונית לש םהיפ לבה הרייעה ריוא תא אלימ ךכ

 .תוצוח שארב הב אשינ הרות לש הלהאב םידימתמ םירוחב לש

 ם"ש תרפח

 יכ ,הרותל שפנו בלב םירוסמ ויה ,הבישיהו םירדחה ינב ,הלא קר אל ךא

 -יתבב ודמל םהמ םיבר .וז ךרדב םהידעצ תא ונוויכ הרייעה ינב לכ טעמכ םא

 רחא םג וז הוצמב וכישמה החונמ םוי ותואבו הליפתה ירחא תבשב תסנכה

 .הרותב םיבר וגה ,תירחש תליפת רחאל ,רקוב לכב ,לוחה תומיב ףאו .םירהצה

 רמג םע דימ לוח םויב תסנכה-תיב תא בוזעל םוחירכה הסנרפ יקסעש ,הלא

 ,וז הליפת רחאל דוע והואצי אלו ,החנמ תליפתל שודקה תיבה לא ורזח ,הליפתה
 תע ,ףרוחב םידמולה ובר דוחיב ."ס"ש תרבח, ירבחכ ארמג דומלל ובשי םא יכ

 הרות ישנא ןכו ברה ורמא דומלתב רועשה תא .צ"החא שלש העשב ךישחמ

 םה לבא ,תונברל םיכמסומ ויה הרייעה ינבמ םיטעמ אל ."םיתבה-ילעב, ןיבמ

 בהא, :הנשמה ירבד תא ומייק הזבו ,"וב רופחל םודרק , הרותה תא תושעל ונאמ

 .םירחאו רברג ריאמ ,לרעב לדוי ויה הלאכ ."תונברה תא אנשו הכאלמה תא

 .סרפ לבקל תנמ לע אלש ,הרות ,םתרייע ינב ,םהיחא תא ודמילו םנמזמ ורסמ הלא

 'וכו םיליחת ,תוינשמ תורבח

 וכיתשה םהו ,םהיתוחוכ יפל היה אל ארמגה דומילש ,יוני'זור ינב ןיב ויה

 בירעמל החנמ ןיבו ."םילהת-תרבח,ל וא "בקעי-ןיע-תרבח,ל ,"תוינשמ-תרבח,ל

 האר ,המינפ סנכנש ימו .הרותה לוק הרייעה לש שרדמה יתב תונולח דעבמ עקב

 לכל םיניזאמו ,ריבסמה רבעל םהיטבמ תא םינווכמה ,םישאר ףקומ ךורא ןחלש

 .םהל עימשמ םרומש ,םירבדה ירחא רפסב םיבקוע וא ויפמ תאצויה הלמ

 בקעי תיב תדוגא

 תמקה לע .הילא ורגושש םיחילש םגו הרייעה ינב ודסיי תונושה תורבחה תא

 :201 רפסמ 1898 תנשמ "ץילמה,ב רפוסמ חלושמ י"ע הרייעב תחא דומיל תרבח

 ונריעב תוססונתמה תורבחה לכ ןיב -- .לולא ו"כ (הנדורג ךלפ) יוני'זור,
 תא .הדועתלו הרותל שדוק התילכת רשא ,תחא הרבח דוע התע הפסונ ,הראפתל

 ק"קמ ןאמרעה י"נ רשא ר"רה ,"םייח ץפח,ה לעבמ חלושמה ברה דסי הרבחה

 ברע תעל ומויב םוי ידמ ."םירוחב תראפת,ו "בקעי"תיב תדוגא, איהו ,קסניוד
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 םינקז םהיניב ,םהיפכ עיגיו םהידי תכאלממ םיסנרפתמה ,וניחא ןומה םיפסאתמ

 םהינפל ףיטי רשא ,ךורע ןחלש ,םידומילב עומשל ,וידחי םיריעצו םישישי ,םירענו

 ,םתדובע תועש תולככ ,החונמה תותעב תוארל םיענ המ .םברו םרומ (םתוא דמלי)

 שארב הירק תובוחרב ולייטי אל םתבשו םשדק םויב ,הרות םוקמל םירהונ םישנא

 ינב וצבקי קרו ,תאטח לכ תישאר ,הלטבבו תולתהמב ,קוחשב ולבי אל ,תוימוה

 ,תאזה הרבחה החיפהו ןתי ימו /ה רבד עומשל -- דחא םוקמ לא הלא בקעי
 הרותה תבהא ,הלגד לע םינוחה הירבח בלב ,תאזכ ההובג תילכתל השדוקמה

 (ול שיגנ) הייטמנ חלושמה ברהלו .םולשה םתוח ונילע םישת הז םעו רסומה תבהאו

 ! (הרותל וחוכ לדגי) התירואל וליח רשאי .הדותו הכרב

 ,7* ןמרב יולה עטנ 'ילא הלשממה םעטמ ברה ןגס

 ** "הלגעה לעב , עשטיא לאומש
 הכאלמה ילעב .םעה תובכש לכמ ויה םיליהת יארוקו תוינשמ ,ס"ש ידמול

 "הדוגא, כ"היבל בירעמל החנמ ןיב םוי לכ םיאב ויה םירחאו רלדנסה המלשכ

 םידמלמ םג ויה ךא .ןדמלו דבכנ שיא ,יקסנלוו ןבואר השמ יפמ הרות םיעמושו

 תבחסנה ,עשטיאדלאומש לש ותלגע ירחא תכלה ול ,לשמל ,הנה .םעה יטושפ ןיבמ

 האלמ איה ןיא יכ ,תעדל חכונ תייה ,םירהצה רחא תועשב רשבה לד וסוס י"ע

 לוכי לדה סוסה .םויה תועש לכבכ םירונתה ימיקמ ליבשב רמוח וא לוח תעכ

 ןווכמ וניא וילעב !הרק המ .תאז השוע אוה ןיא לבא ,תוריהמ רתיב םדקתהל

 ןכסמה סוסהו ,דומעל ותוא רשוק ,"ץיבונושרג, כ"היבל םא יכ ,הוראה לא ותוא

 וריתהל אוביש דע עשטיאילאומשל הכחיו רושק ךכ ראשי תודחא תועש יכ ,עדוי

 המו .הלדה ותדועסמ תונהילו ותורא רבעל םדקתהל תורשפאה תא ול ןתיו

 ינפל "םדא"ייח,ו "בקעי"ןיע, אוה אירקמ ?ולא תועש ךשמב וילעב לש וישעמ

 .וירבד תא אמצב םיתושה ,םידוהי םינינמ השש"השמח

 הרות לש הרייעכ העודי יוני'זור

 לש ורמאמ דיעמ ,הרות לש הרייעכ תמסרופמ התיה יוני'זורש המכ דע

 ,13-4-1944 םוימ "רקובה, ןותעב ,"חספ דעומה לוח, :אשונה לע ןמצלז המלש

 :ראשה ןיב רמואה

 -- ינ'זורפ ישנא יפמ ;חולמ גד ףדונ קסירב ישנא לש םהיפמ יכ ,עודי היהו,

 -- קוטסילאיב ישנא יפמו ;הרות לש חיר -- יוני'זור ישנא יפמו ;ןמוש יתיתפ

 םע ךדתשהל ומצעל דובכ תותיחפל בשוח היה קוטסילאיבמ ידוהי .הניבו המכח

 םע ןתחתהל ול דובכ יאל טעמכ בשוח היה יוני'זור שיאש ומכ ,קסירב בשות

 השקש םשכ ,םתביסלו הלא יאול תומש לש םרוקמל רוקחל השק .ינ'זורפ ןב

 הכרעה .הל המוד הרייע ינב םהיחא לע תחא הרייע ידוהי ואשנתה עודמ ןיבהל

 םאו ריעכ ,קוטסילאיבו ,תורייעה ןיב יוני'זור ,תורוד המכ לש תרוסמל התיה וז

 ."רתויב תודבכנה לע ובשחנ ,לארשיב

 ,1957 תנש ינפל דע תיממעה תיטרקומדה ןילופ יגיהנממ היהש ,ןמרב בקעי *
 .ויאצאצמ והנה

 .ןתיול אבא יפמ **
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 רפס דומיל םויפ
 תא ,ןכ םא ,תננכתמ הרבח לכ .הדועס ךורעל ךירצ ירה -- רפס םויסל ועיגה

 היה ,לשמל ,"םיטיחה, לש כ"היבב .הרות םוקמב חמק םעפה היהיש ,ךכ םויסה

 אלגרמו .תיעועש קרמו זרוא תסיד לש הדועס םויסה תעשב ךרוע טיחה סילאצ

 חורה קוזיח :עמשמ יתרת ,הרבחה קוזיחל םימרוג תיעועשו זרואש ,ויפב היה

 .שממ (םידמולה) "הרבח,ה לש ףוגה קוזיחו "בקעי-ןיע,ו "תוינשמ, תורבחה לש

 רפס תביתכ םויפ

 ,םירקמ ויה םלוא ,תרחא הרבח הדועס הכרע םעפו ,וז הרבח החמש םעפ

 םעו לארשי יגחב !הזכ רבד הרק יתמו .החמש היתורבח לכ לע הרייעה לכשכ

 םעפ .םינוש ויה הרות ירפס יבתוכ .תסנכה יתבמ דחאל שדח הרות רפס תסנכה

 .ותומ רחאל "שידק,ה םוקמב אב רפסהו ,ירירע ךלהש ,"ל"דש ,,ה םייח בקעי הז היה

 .הרות רפס תפסוה י"ע ומש תא חיצנהל הצרש ,רישע ידוהי הז היה םעפו

 לכו ,בתוכה תיבל םישנו םישנא ואבו ופסאתה ,רפסה תא םייסל ודמעשכו

 ול היהיש ידכ ,ןורחאה דומעב תחא הלמ םוקמ הנוק היה (ללכב םישנ םג) דחא

 לכ ,ועיפוה "םירמז-ילכ ,, ,הפוח האבוה ,רפסה םלשה .ומויסב דמועה ,רפסב קלח

 תחת .כ"היבל רפסה תא תוולל ופסאתה -- לודג דעו ןוטקמל -- הרייעה ישנא
 תאישנב הז רחא הזב םידבכתמו םיפלחתמ םהשכ ,םידוהי ידיב רפסה אשינ הפוחה

 ינב יכ םא .ורכריכו ודקר םישנאה .ונגינ ?םירמז-ילכ ,ה .שודקהו רקיה רפסה

 ,"םידיסח, לש תובהלתה ידוקיר ויה םעפה םהידוקיר ,"םידגנתמ ,,ה לע ונמנ הרייעה
 .הזמ הלעמל ילואו

 -תיב לא וברק .תסנכה"תיב תברקל דע ותפוח תחת ןתחכ רפסה םדקתה ךכ

 שדוק-תרדהב ולביקו ,כ"היב לש הרותה ירפס לכ םע ,הדעה ידבכנ ואצי ,הליפתה

 לכ .םינומהה לש ליגה תואירקו תורצוצחה תעורת לוקל שדחה רפסה ינפ תא

 ,הדיחא הליהק וויה ,םיליהת ירמואכו הרות ידמולכ ,ינעכ רישעכ ,הרייעה ינב
 .דחא שיא לשכ דחי םימעופ םהיתובלש

 תקזחה ידכ ולכא .חמקה לע הרותה תא םירכבמ םהשכ ,הרייעה ינב ויח ךכ

 ,המכחו הרות לש םייח .התחמשב חומשלו הרותב קוסעל ותורשפאב היהיש ,ףוגה

 םשפנ תאשמ ויה ,לארשיב שודק רבד לכל תוריסמו דובכ לש ,קדצו רשוי לש

 .הרייעה ינב לש םלרוג תנמו

 (םינוש תורוקמ יפל)

 יקסבולוקוס ריאמ



 יוניזורב םינבר-הרות

 *ןנחלא יברב המלש ברה

 ב"נת--ה"מת םינשב יוני'זורב ד"בא בר היה בוקלזמ ןנחלא יברב המלש ברה

 המלש 'ר, הברה ותונדמל לשב ארקנו ורודב םסרופמ היה אוה .(1692---1685)

 שטאשטוב תומסרופמה תוליהקה יתשב בר היהש ,ןנחלא 'ר לש ונבכ ."ףירח

 ,(ןנחלא 'ר לש ויבא) ףלאוו באז 'ר ןואגה לש ודכנכו ,תיחרזמה היצילגבש אירטסו

 המלש יבר היה ,(ל"שרה -- הירול המלש 'ר ןואגה ןתח) ןילהוובש קילוא ד"בא
 לארשי 'ר לש "םישודק תעד, לעב ינפל היהש -- יוני'זור סקנפב .בר סוחי לעב

 יוניזור לש הברכ הז המלש 'ר לש ותמיתח העיפומ -- יוני'זורמ טאטשניזייא

 ברל המלש בר לבקתנ ייוני'זורמ .וז הליהק יבוט לש תונקתו תוטלחה המכ לע

 תמסרופמ הבישי םש להינ ,הטילב תישאר הליהק זא התיהש ,קצולסב 'ז"בא

 .(1706) ו"סת תנשב םש רטפנו

 ונמזבש םיינרות םירבחמ ירפסמ המכ לע תוססונתמ המלש יבר לש ויתומכסה

 "ףסוי שאר, לע ןתוא םיאצומ ונא ךכ .םירחא םימסרופמ םינבר תומכסה דצב

 תספדה לע ,קסניפמ שריה יבצ 'רל "רשיה ביתנ, לע ,יצלסמ בקעי ןב ףסוי יברל

 .א"סת תנשמ בולקש ד"בא ,הפי לארשי 'רל "לארשי רוא,, לע ,ס"ת תנשמ ילבב ס"ש

 ד"בא ,ילבא םהרבא :ונל םיעודי ,קצולסו יוני'זור ד"בא ,ףירח המלש 'ר ינבמ

 ,קצולס ידבכנמ ביל הירא 'רו הטילד קסירב זיולקב ם"רו

 ןגיובלנצק לאקזחי 'ר
 קסירבב לדג .(1668) ח"כת תנשב ךרעב דלונ ןגיובלנצק םהרבא ןב לאקזחי 'ר

 רבכ םסרפתנו ,ריעה לש הבר ,דניקסיז יכדרמ 'ר יפמ הרות דמל הב ,הטילד

 לאקזחי 'ר .לאוי 'רב ןמלז המלש ןיצקה ברה םע ןתחתה אוה .יולעכ ותוריעצב

 ןהיכ הב ,יוני'זורל רבע םשמו ,(םינולס די לעש) לטיז הרייעב תונברב שמיש

 הליהקב ד"בא ברל הנמתנ ךכ רחא .(1704) ד"סת תנש דע תודחא םינש ךשמב ברכ

 תוליהקה שלשב ד"בא ברכ (1713) ג'עת תנשב לבקתנ םשמו .ןאדייק תישארה

 .קעבסדנאוו--גרובמה--הנוטלא הינמרגבש תודחואמה

 םינברה ילודגמ היה ,יוני'זור לש הבר המ ןמז היהש ,ןגיובלנצק לאקזחי 'ר

 ,גארפ לש הבר םג םהיניב ,םהיתולאשב וילא ונפ םימסרופמ םינבר המכ .ורודב

 .םהירפסל תומכסה ונממ ושקיבו םירבחמ הברה וילא ונפ ןכ .םיהנפוא דוד יבר

 לרחא בר ןמז .(ג"צת הנוטלא) "לאקזחי תסנכ, רפסב וספדוה הכלהב ויתובושת

 רדסכ הרותה לע םישורד ללוכה ,(ו"מקת קציראפ) "םייח םימ,, ורפס ספדוה ותומ

 שלשב בשיש ,ץישבייא ןתנוהי 'ר ןואגהו ,הנש םינומש ליגב רטפנ אוה .תוישרפה

 .יוני'זורב וינפל דוע ויהש םינברה לע רמוח ונגשה אל ונרעצל *



 ורפסב וספדוה וידפסה ינשו םימעפ ודיפסה ,תונברב ואסכ לע ל"נה תוליהקה

 ."שבד תרעי, עודיה
 םש ומסרפתהו היסורלו הטילל ורזח ןגיובלנצק לאקזחי 'ר לש ויצלח יאצוי

 .תודהיב םילודג םישיאכ

 באז השמ ברה

 הז רחא הזב הינברכ םיעיפומ יוני'זור תא ןגיובלנצק לאקזחי ברה תאיצי ירחא

 .ןהכה ןתנ יברב ןרהא 'ר ברהו באז השמ ברה :םינברה םיסיגה ינש

 לבוק ד"בא ,לדיא הדוהי יבר םסרופמה ברה לש ונב היה באז השמ ברה

 סחיתה הזה ברה .בובלבש (םירורפ) "ריעל-ץוח, תליהק ד"בא כ"חאו ,ןילהוובש

 .םירחא םימסרופמו גארפמ ל"רהמה תחפשמל

 ןופצה תמחלמ תומוהמ תמחמ ךא ,יוני'זור ד"בא המ ןמז היה באז השמ ברה

 רובעכ רזח אוה .הירוובבש הדרויפ תליהקב ד"בא ברכ שמישו הינמרגל אצי הטילב

 קסנימ תביבסבש ןוילעה לילגה תוליהקב ד"בא ברכ שמיש ,הטילל בוש המ ןמז

 .דובכ ותחונמ םשו בוניהלדב כ"חאו

 ןתנוהי יבר דמולמה ברה איבמ ,יוני'זורד ברה ,באז השמ יברמ הרות ירבד

 ."לארשיב העושי, ורפסב ,יוני'זורב בר אוה ףא ,ףסוי יברב

 ,ןילהוובש הנבוד ד"בא ,יקסאי ףסוי לבוקמה ברה היה באז השמ ברה לש ויחא

 .בונבוד ןועמש עודיה ןוירותסהה סחיתמ הז ףסוי יברל ."ףסוי דוסי, רסומ רפס רבחמ

 ןהכה ןתנ יברב ןרהא יבר ברה

 לש ונתח היה ,באז השמ וסיג ירחא יוני'זורב ברכ שמישש ,ןרהא יבר ברה
 היה ויבא .טרופופר תסחוימה םינהכה תחפשמל ךייתשהו ל"נה לדיא הדוהי ברה

 טרופופר ןהכה והילא 'ר לש ונב היהו בובל ד"בא היהש ,םירבוסו ,ןהכה ןתנ 'ר

 .הילטיאבש הבודפמ

 םונורטסאו בר -- ףסוי 'רב ןתנוהי 'ר ברה

 .יוני'זורב ברכ ףסוי 'רב ןתנוהי ברה ןהיכ לבס תבר הפוקתב

 תמחלמ תונש ויה (1710--1700) ח"יה האמה לש תונושארה םינשה * רשע

 הלהנתה םיחרזאה תמחלמ .התמדא לע תורז תונידמ יתש תמחלמו ןילופב םיחרזא

 .יקסניצשל בלסינטס ךלמה ירחא םיטונה ןיבו ינשה טסוגוא ךלמה ידדצמ ןיב

 אב םינורחאה לש םתרזעלו ,היסור רסיק ,ןושארה רטיפ היח םינושארה לש םדצל

 לכ .ןדסהו שיטפה ןיב םדקמו זאמכ ויה םידוהיה .הידווש ךלמ ,רשע םינשה לרק

 .םחיל תיראש תא ץצמו םהילע ולוע תא דיבכה ,תוסייג שאר ,ליצא לכו אבצ דודג

 ורפסל ותמדקהב ףסוי 'רב ןתנוהי ברה ונל רסומ יוני'זור תליהק לש הלבס לע

 :ולא םילמב "לארשיב העושי,

 .ח"צרת תנשמ ה"כ ןוילג "םלועה,, ,ירעי 'א יפל *



 תויוכלמ ברח ,בערו רבד :וזל וז תופוכת תורצ תונידמה לע זא ופקתו,

 םהו ,הנידמהו ריעה (ידבכנ) ינפ לכ וטעמתנו ולדלדתנ רשא דע ,וזב וז תורגתמ

 'ה רבדי יכ ,ץראב ונירפו ,ונתא 'ה םויהכו ...יתיבו ינא םג םכותבו םהיסכנמ ודרי

 ".םימיה לכ הז היהו ןתי ימ .תוסייגה ישאר ןיב ומע לא םולש

 עריילחה תלחמ .הלעמל רכזנה ,רבדמ םג םא יכ ,ולבס תומחלממ קר * אלו

 ובשיתהו ריעה תא ובזע הטילפל םיראשנהו .ריעה יבשוי בור ותמו יוני'זורב הצרפ

 תיראש םע ברה .הבוקסילל ךרדב רשא לוחה תועבג לע ץיקה ימי לכל תוכוסב

 .ףרוחהו ץיקה ימי לכ םילהאב ונכש ותיערמ ןאצ לש הטילפה

 ,לפואב רבדמ ולפנו וערכ ילאמשמו ינימימ ,ידמע ודסח אילפה רשא ,'ה ךורבו,,

 רשפא יא ...ילהאל ברק אל עגנהו ,הטילפה רתימ יתראשנ יתיב ינבו יתשא םע ינאו
 יתחפיט רשא ,יתיערמ ןאצ תא שוטנל ,הצוחו יתיב חתפמ זוזלו תאצל יל היה

 רוזחיו ,םיהלאה ונרזעי םא יכ ,ןתנוהי ברה רדנ רדנ "...םיניעל םהל תייהו יתיערו

 ומע רשא ,רפס סיפדהל טרופקנרפ ריעל לגרב ךלי ,וריעב תונברה אסכ לע תבשל

 ורדנ תאו ותדעל קדצ הרומ תויהל ונכ לע רזח אוהו ,ותרזעב היה 'הו .םיבותכב

 תא סיפדמו טרופקנרפל דדונ ,ןילופו הטיל ,יוני'זור תא בזוע ןתנוהי ברה .םייק
 העושיה רכזל ,"לארשיב העושי, :רפסל ארק םשו .(1720) פ"ת תנשב ורפס

 -ורטסאב יעדמ רפס םא יכ ,ליגר ינרות רוביח אל הז היהו .יוני'זור תליהק תיראשל

 .םיבורמ םיימונורטסא םירויצ ובו ם"במרהל שדוחה שודיק לע הימונ

 ל"נה יאוניזורה ברה לע בותכ "הימונורטסא, ךרעב תירבעה הידפולקיצנאב

 : הלאה םירבדכ

 רביח ,דווילוה לש 5022612 תםגת0: לש ירבעה םוגרתה אוה ,םינפואה הארמל,

 167ה האמב) ונתנ הז רפסל רתוי םירחואמ םישורפ ;ונינשומלא השמ 'ר שורפ

 תאמ תוהגה םע ,והירמש 'רב לדנה חונמ 'רו יטורקלד והיתתמ 'ר ידי לע (17יהו

 .הטילבש יוני'זורמ ףסוי 'רב ןתנוהי 'ר

 (816 דומע ,תירבע הידפולקיצנא)

 םהרבא 'רל ץראה תרוצ רפס לש שרפמהו ל"ומה ,יוני'זורמ ףסוי 'רב ןתנוהי 'ה

 תוכלה לש רואיב -- "לארשיב העושי, רפס רביח (** הלעמל 'ר) אישנה םייח רב

 .(1720 פ"ת ןימד טרופקנרפ) םירויצ םע ם"במרהל שדוחה שודיק
 (823 דומע ,תירבע הידפולקיצנא)

 רזעילא יבר ברה

 ,שירעב רכששי סנרפה ברה ,ויבא .לודג סחוימו םסרופמ בר היה רזעילא 'ר ברה

 רפסה יפל ."וקארקמ לשעה 'ר יבר, םשב םסרופמה עודיה ןואגה לש ונב היה

 הנש התואמו ,(1715) ה"עת תנש דע יוני'זורב בר רזעילא 'ר היה "םישודק תעד,
 רטפתה (1719) ט"עת תנשב .ןילהווב תישאר הליהק זא התיהש ,הנבוד ד"בא אוה

 כ"היבב אצמנש ברה לש ורפסל המדקהה תא ארקש ,ץיבוקציא בקעי רכוזש המ יפל *
 .יוני'זורב

 ובתכש ,םיידוהיה םינכותבש לודגה בותכ תירבעה הידפולקיצנאבש 818 דומעב **
 וירוביח תעפשהש ,(ע"ע) אישנה איח רב םהרבא 'ר היה ,תידרפסה הפוקתה תישארב תירבע
 .לארשיב תורודל הכשמנ
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 ךותב החונמב תבשל ול הוויא םש ,ידורב ריעב ררוגתהו תונברמ רזעילא 'ר ברה

 .רטפנ םשו הכלהה לש תומא 'ד

 ואדנל לדוי הדוהי 'ר ןיצקה תשא התיה -- היח -- רזעילא 'ר ברה לש ותב

 ת"וש רפס רבחמה לעב ,גארפ ד"בא יואדנלא לקזחי 'ר ןואגה ירוה םהש ,אטפאמ

 .(ל"נה הדוהי 'ר ויבא םש לע) "הדוהיב עדונ,

 תא ואדנל לאקזחי 'ר ןואגה ראתמ ל"נה "הדוהיב עדונ, ורפסל ותמדקהב

 וימי לכ בשיש ,דיסחו שודק ,ןואג בר,כ ,יאוני'זורה רזעילא 'ר תא ,ומא יבא
 ."הלילו םמוי הרותב הגהו תינעתב

 רודגיבא ברה

 ברה יוני'זורב ד"בא ברכ שמיש הרשע"הנומשה האמה לש םירשעה תונשב

 ,לארשי ילודגמ המכ .הברה ותונדמל לע "ףירח רודגיבא 'ר, םשב ארקנש ,רודגיבא
 תא רטעל ץוחנל ואצמ םירחאו רימ ד"בא ,שיקרומ ןמלז המלש .ברה םהיניב

 .רודגיבא יבר לש ותמכסהב םהירוביח

 ,קיזייא קחצי ברה ינשהו הנליוובש לאומש יבר םסרופמה ברה היה דחאה ונב
 .הטיל תוליהקמ המכב ד"בא

 ןרפלה לארשי ברה

 ילודג לש םדימלת היה תסחוימה ןרפלה תחפשמל םייח יברב לארשי ברה

 לשו ,"ונק ריעי, רפסה לש רבחמה לעב ,רזעילא םחנמ ברה :םימסרופמה הרותה

 ."בוט םוי תשודק, רפסה לש רבחמה לעב ,הילופאק ד"בא ,ןמפיל בוט םוי ברה
 שודקהמ רצנ ,יוני'זורמ היבוט יבר קידצה ברה תב םע ןתחתה לארשי ברה

 ,יונייזורב כ"חאו הבונורווב ,קינקלואב ברכ שמיש לארשי ברה ,ונתרייעמ היבוט יר

 הבר תויהל דובכ רחא ארקנ זאו ,(1819) ט"עקת תנש דע ךרעב ד"בא היה הב

 .דבלב עשתו םיעברא ליגב ,(1839) ט"צקת תנשב רטפנ םשו קסנימ לש

 בוט םוי יבר עודיה ןואגה אוהו ,ןב לארשי ברהל יוני'זורב דלונ ו"עקת תנשב

 ד"בא ,ןמפיל בוט םוי יבר ,ןואגה ויבא לש ובר םש לע ארקנ) ןרפלה ןמפיל

 ורוביחב תונברה םלועב םסרפתהו קוטסילאיבב ד"בא היה הז ונב .(הילופאק

 ."בוטדםוי גנוע , עודיה ידומלתה
 השמ ברה אוהו ,ןרפלה לארשי ברה לש ינשה ונב יונייזורב ךנוחו לדוג ןכ

 .קסנימב קדצה ירומ ילודגמ דחא כ"חא היהש ,ןרפלה יבצ

 רבח בקעי ברהב קיזייא קחצי ברה

 תנשמ -- הנש הרשע עברא יונייזורב ד"בא ברכ שמיש רבח קיזייא קחצי ברה

 -דימלת ויבאל ט"מקת תנשב הנדורגב דלונ אוה .(1833--1819) ג"צקת דע ט"עקת

 םש הנמתנ ,הבוזרופב הרותה להאב בשי קיזייא קחצי ברה .רבח בקעי 'ר םכחה

 .יוני'זורב ברכ ןהכל כ"חא רבעו ברל
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 דוע ."רודה ןואג, ראותב רטועמו ונמזב םימסרופמה הטיל ינברמ היה אוה

 .תוקוחרו תובורק תוליהק ינברל הארוהו הכלה ינינעב בישמ היה יוני'זורב ותויהב

 והילא 'ר ןואגה דכנ ,םינולסמ השמ בקעי יבר ויה ,םירבדב םתא אבש ,הלא ןיב

 אמיל 'ר ,ויצלח יאצוימ דחא) םינולסב צ"ומ ,ןייטשפא יכדרמ יבר ,הנליוומ

 ,(יונייזור ד"בא ,ךאלאוו יתבש 'ר ברה לש ונתוחו יוני'זור ידבכנמ היה ,ןייטשפא
 .הקבולאימ ריאמ בקעי 'ר םסרופמה קידצהו ןואגה ןכו

 ,"קחצידתיב, עודיה ידומלתה ורוביח תא סופדל רדיס יוני'זורב בר ותויהב

 ותויה תעב ספדוהש ,(ו"צקת ,בוקלודס סופד) רתיהבו רוסאב םיניד ישודיח ליכמה

 ,"םלוע ןינב, תובושתו תולאש ורפסב םספרתה רתוי דוע .קסיבוקלווב בר רבכ

 םינופ ויה רודה ילודג .יקלבוסב בר רבכ ותויהב א"ירת תנשב השרווב ספדוהש

 .םהל השק רבד לכב וילא זאמ

 תמכח תא .הנליוומ ןואגה לש וזכ התיה הלבקב וכרד .רתסנב םג לודג היה אוה

 .(א"רגה לש ודימלת) יאבולקשה לדנמ יבר ,לבוקמה ןואגה יפמ דמל רתסנה

 רהוזה רפס תא תסחימה ,תלבוקמה תרוסמה לע ןגמ אוה "הניצו ןגמ, ורפסב

 .יאחוי רב ןועמש יבר ,יקלאה אנתהל שודקה

 שודקכ ותוא ץירעה ןומהה .קידצכ םג םסרופמ היה רבח קיזייא קחצי ברה

 קוחרמו בורקמ וילא ואב יוני'זורב בר ותויהב דועו ,תפומ לעבו תועושי לעופכו

 םג ורצונ .שפנ רמ לכלו ינע שיא לכל החורל חותפ היה ותיב .ותכרב תא לבקל
 .הרצ תעשב וילא םינופה לכל ויתוליפת תובקעב ואבש ,םיתפומה לע תודגא המכ

 דגנתמ היה ,רודה קידצכו רתסנה תמכחב ותקבד לכ םע ברהש ,ןייצל שי

 ןהיכ ןהב תוליהקב טשפתהל תודיסחל ןתנ אלו ,תיט"שעבה תודיסחה תרותל

 תא ריהזמ אוה תמסרופמה ותאוצב .הנליומ א"רגה תטישל ןמאנ ראשנ הזב .ברכ

 -- בתכ -- ןכו .םהיתבל "םילוספ םירפס, םולשו סח ואיבי אלש ,ויצלח יאצוי

 הדיחיה ךרדה .םיברה וניתונוועב ונימיב וצצש ,תושדחה תותיכה לכמ קחרתהל שי

 ,םנמאו .םיקסופהו ס"שה חורב םילודגה וניתוברו וניתובא תובקעב תכלל איה

 םידיסחל היה אלו תודיסחה תרות הטלקנ אל יקלבוסו קסיבוקלוו ,יוני'זור תוליהקב

 "ןינמ,ל םהמ םידדוב וטקלתה ןורחאה ןמזב קר .םהלשמ "לביטש, םינשה לכ

 .םהלשמ דחוימ

 :םה אלה .םימסרופמ םינבר ויהש ,םינב ינשל הכז רבח קיזייא קחצי ברה

 תפוקתב יוני'זורב וכנוחו ולדוג םהינש .ץיבוניבר השמ ברהו *רבח ףסוי ברה

 .ברכ םש םהיבא לש ותנוהכ

 ןמלז םירפא ברה

 שרדמה-תיבב הרותה יכרב לע ךנחתנ ,יוני'זור לש הבר ,ןמלז םירפא ברה

 .ץיבוחמש שריה יבצ ןבדנהו ןדמלה ריבגה לש

 לש הבר ,ןרפלה ןמפיל בוט םוי 'ר ןואגה ותורענב זא דמל וז הבישיב
 : םימסרופמה םינדמלה זא ויה וז הבישי ישאר ."בוט-םוי גנוע, רבחמ ,קוטסילאיב

 .ביבא-לתב "ץראה, ךרוע ,ןוסקילג ףסוי השמ ר"ד היה ותב ןב *



 דומילה ךרד תא וגיהנה םהו ,קסניודו הנ'זורפ ,קסנירב ד"בא כ"חא ,ןמלז 'ר

 .םהידימלתל ינויגהה
 ,יוני'זורב ברכ רבכ זא ןהיכש ,ןמלז םירפא 'ר דיפסה (1855) ו"טרת תנשב

 ,הבודאפ ריאמ בקעי 'ר ןואגה ,הטילד קסירב לש הבר תא ,הרייעבש שרדמהיתיבב

 ןואגה תחפשמלו להאוו לואש יבר רשה תחפשמל וסחיתה םהינש .ובורקל בשחנש

 .ז"טרת וא ו"טרת תנשב ךרעב ,וימי ימדב רטפנ ןמלז םירפא ברה .הבודפמ ריאמ 'ר

 .ריממ דיגנ ביל םייח 'ר ןב רוחש דניקסיז 'ר היה ןמלז םירפא ברה לש ונתח

 םילשוריב טומאז-הנליוו ללוכ ילהנממ היהו ,לארשי ץראל ךכ רחא הלע דניקסיז 'ר

 ,יונייזור ותרייעב הרות ץיברמו ןדקש היה אוה .הריבב ןשיה בושיה ידבכנמו
 .םדוקה וירוגמ םוקמ

 הפי לפמיג יכדרמ ברה

 .רעב בד ברה ויבאל (1820) פ"קת תנשב הטילב דלונ הפי לפמיג יכדרמ ברה

 ברכ ונהכב הנק ומלוע תא .הידימלת יריחב ןיב היהו ןיזולוו תבישיב דמל אוה

 םחורי 'ר ודימלת ראתמ הלענה ותוישיא תא .הנש םיתשו םישלש ךשמב יונייזורב

 "רמ דפסמ,ב ,יוני'זורב הפי .ג ,מ לש ותויה תונש לכ ותוא שמישש ,סניפ לשיפ

 :וירבד םה הלאו ?יכדרמ תונורכז, רפסה ףוסבש

 אלמ אנצ ,הרותה ירדח לכב יקב ,הרותב לודג ןואג היה לפמיג יכדרמ יבר,

 לעב ,םלועה תויוהב םכוחמ םכח ,ןיוצמו גלפומ ןשרד ,םיברמ םיהלא ארי ,ירפס

 רוד לכב ויתודלותו לארשי תורוקב לודג ןעדיו אלפנ רקבמ ,תורשיו תובוט תודמ

 ורצי ,ריהמ רפוס טע וטעו ,הטורמו הדח ,הרצק ותפש ,תוחצ רבודו ץילמ ,רודו

 ותואישנ גהנ ,תח ילבל יושע ,ותעדב היה ףיקת ,ותושרב ובל םגו ותושרב היה

 ותיב ינב לכ תא :ותלהקב םימלאהו םירישעה לכ דגנ שיא ינפ אשנ אלו המרב

 אלו םימכח-ידימלתל אישה ויתונב לכ תא ;הלכשהו המכח ,האריב ,ארותב ךניח

 .בהזו ףסכל ןיע אשנ

 ,לודג ליכשמ םג םא יכ ,לודג ידומלת קר היה אל לפמיג יכדרמ יבר ברה,

 אלשו ,ותוא הנשו ארק אלש השדחה וא הנשיה תורפסהמ דחא רפס טעמכ ןיאו

 ילושב תוברה ויתורעה הז לע ןודיעי רשאכ ,תרוקבה טבש תחת ותוא ריבעה

 ותסנרפו ומד תיצמתב ול שכר רשא םירפסה יפלא תעברא לכ לש תונוילגה

 ,אילפהל דע המוצע הבחב םריקומו םדבכמ ,םרבחמ היהו הומכ ןיאש שפנ תוריסמבו

 דחאכ ,םימתבו תמאב םיהלא דבועו 'ה ארי היה הבחרהו הברה ותלכשה לכבו

 הלק הוצמב קדקדמ היהו ,וימימ הלכשהה רוא האר אלש םיטושפה םימימתה

 לקמו ומצע לע רימחמ ,והומכ ןיאמ תעדה יקנ היהו ...אילפמ ןפואב הרומחבכ

 םוקמה דובכ לע דיפקמ ,אמלעד ילימב הנקכ ךרו אימשד ילימב זראכ השק ,םירחאל

 בלענ דימת היה יטרפ שיא רותב .ומצע לש ודובכ לע דימת לחומו הרותה דובכו

 לשמב ,אתוחידבד ילימב בישמ וא ,םולכ בישמ וניאו ותפרח עמוש ,בלוע וניאו

 םילשורי לע לבאתמ דימת היהו ;םרג רבשת הכר ןושלבו תחנב ,הצילמב וא

 תוצח ןוקיתב הנברוח לע הכוב היה הלילב ,הלילב .תוגופה ןיאמ הילע חנאתמו

 דימת חנאתמו לארשי לש ורעצב דימת רעטצמ היהו ...שפנו בל ערוק ,יכב לוקב
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 םיבתכמ ץירמ היהו המואה ללכל עגונה רבד לכל דימת רע היה ובלו ,ודובכ לע

 םג וריכהש וימכחו רודה יליכשמל םג ,םינזורו םיריבגו םינברל םיפלאלו תואמל
 היה אוה ,דאמ דאמ וירבדו וכרע תא םה

 דגנ םוחלל םינותעב אציש םינושארה ןמ

 דחהו ץלמנה וטעב תדב םינוקיתה ילעב

 ...תומש םהב שעיו

 דימת חותפ היה ותיב הלא לכ דבלמ,

 שיא לכ לבקמ היהו םיחרואלו םיינעל

 ללה לש ותונתונעבו ,תופי םינפ רבסב

 הניכשה יפנכ תחת םיבר םיריעצ בל ברק

 ןהמ חדי לבל תובר תוכר תויש ליצהל

 וחרב

 ו ודי ןתנש םינושארה ןמ םג היה אוה,

 0 /// רעשילאק שריה יבצ יבר קידצה ןואגהל
 ץרא בושי לש הרבח וריעב דסיו ל"צז

 / / 7 / לש הערה ימי ואבש םרט דוע לארשי
 / ₪ ווא / / " ..םישוריגהו םיעגפה ,םימערה

 הפי לפמיג יכדרמ ברה הפי לפמיג יכדרמ ברה היה ןכאו

 םדי תא ונתנש ,היסורב םינברה ינושארמ

 .ץראה בושי ןעמל תובר לעפו ןויצ-תבח תעונתל

 תולעל הבולבפ ירכאל רזוע

 ןורבה תוחילשב לעפש ,"ןונבלה, ךרוע ,לירב לאיחי 'רל רזע הפי .ג .מ ברה

 ןורקע הבשומה דוסיל יוני'זור תביבסמ הרות ירמוש םירכא תריחבב ,דלישטור

 : (27) 1892 "ץילמה,ב ןיול השמ רפסמ ךכו .םליבשב ךרדה תואצוהל ףסכה תגשהבו

 .םויה לכ וגיגהו וחיש היה לארשי ץרא בושיו יתמא ןויצ בהוא היה אוה,

 הכומסה ,הבולבפ בשוממ םירכא תחקל "ןונבלה, תעה בתכמ ל"ומה ברה אב רשאכ

 תא רישיהו םילושכמה לכ תא ברה ריסה ,ןורקע הבשומה דוסיל יוני'זור ונריעל

 םהימעפ םישל ולכוי ןעמל ,הלא םירכא תאיצי ךרד לע ויה רשא ,םישקעמה לכ

 אלש קר אל ,תאז לכב .הזמ לבסו חרט המכ דע עדוי ינומכ ימו .השודקה ץראל

 רשא ןעי ,םיעושעשלו גנועל רבדה ול היה דוע םא יכ ,ולבסו ותחרט לע ןנואתה

 "השודקה ץראב תחא הבשומ דוע הדסונ ותרזעב יכ ,עדי

 ומצעב הלוע

 תא בזע (1888) ח"מרת תנש ףוסבו .הבהא תותובעב ץראל ומצעב ךשמנ אוהו

 םברמ הדירפה יוני'זור ינב לע התיה השק .הצרא הלעו יוני'זורב תונברה אסכ

 : (173) 1888 "ץילמה,ב ןמדירפ .ז .י 'ר רפסמ ךכו .בוהאה

 הארה רשא דע םילשוריו ןויצ תביח לא הבהא תותובעב רושק אוה ךכ לכו,

 םירפסה דקע תיב -- ותאכנ תיב לכ םע ונממ עסנ לומתאו ,לעופב םג ותבהא

 ..(אוהה ןמזב יקנע םוכס) לבור םיפלא תשמחל הלוע וריחמ רשא ,ול רשא

 םכותבו -- ןוטק דעו לודגמ -- ונריע ישנא הזמ ועסנ םויב ול ושע לודג דובכ,
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 קסיבוקלוומ ד"באגה ומכ ,םילודג םינבר םג ,וכרדב והוויל רשא ריעה ידיקפ םג

 .ונממ הכרב לבקלו וכרבל ואב ,ונריעל םיכומסה םינבר דועו

 ךבזע לע םבל לא ובצעתי ונריע ינב לכ .ונברו ונרומ ךתדירפ ונילע השק,

 ,תרחא ריעב דובכ ןוכשל ונתשטנ אלו ונתסאמ אל יכ ,ונתמחנ איה תאז ךא .ונתוא
 שדוק ישגר ,ךיתושגרו וניתובא ץראל הזעה ךתבהא םא יכ ,ונריעמ הבוטו הלודג
 וננה ונבל יקמעממ ןכל .הילא עוסנל הבהא תותובעב ךוכשמ םה"םה ,הרפעל

 בוטב הארו ןויצמ 'ה ךכרבי -- ךאובו ךתאצ רומשי 'ה :הדירפה תכרב ךכרבל

 ."ךייח ימי לכ םילשורי

 ץראב ברה
 הנוכשב דסונ ותמזיב .םילשוריב "השמ תרכזמ, תנוכשב בשיתה הפי .ג .מ ברה

 ת"תל תיב ןינבל לודג םוכס ץיברוה הדוהי 'ר בדנ ותעפשהבו ,"הרות-דומלת,

 ,גרוברטפמ דנלדירפ רישעה לע עיפשהל חילצה ןכ ."הדוהי תיב , םשב ארקנש ,הז

 .םילשוריב תונקזו םינקז בשומ ינינב תבחרהל םילודג םימוכס םורתיש

 יכ ,ריעה תא הפי .ג .מ 'ר בזע, םילשורי ינבר ןיב זא הצרפש ,תקולחמ ללגב

 ריבעה ןאכל .הידוהי רפכב בשיתהו ,וז תקולחמ לש התציחמב תויהל הצר אל

 ,הנטק הבישי םג להינ ןאכ .הולשב הרותב קוסעל ךישמהו םיברה וירפס תא ברה

 .וייח ימי לכ דמעמ הקיזחהש
 : בוטב ומצע תא שיגרה ןאכ

 זאמ ושפנ תאשמ השודקה ונצראל תולעל הכז ותתימ ינפל םינש שלש,

 שידקהו ,םהיתודג לכ לע ויתורעה םיאלמה םיברה וירפס תא םג ותא חקיו ,םדקמו

 ליבשב "דוהי, רפכב ריעה םדאמ קחרה הולשו םולשב הדובעו הרותל קר ומצע תא

 הלוע היהו ,שדוקה-ץרא ירעב ר"הועב םייוצמה תוטטקהו תקולחמה ךבסמ קחרתהל

 שושמ התא ששו לארשי ץרא תא בבחמ היהו ,םילגרהו םידעומה ימיל םילשוריל

 שממ השדיחש וזכ החמש ןימל הכוז םדא לכ ןיאש ,הלענ דאמ ןפואב םלש בלו תמאב

 לייטמ היה יאנפה תותעבו ,הדובעו הרותל שידקמ היה ויתותע בור .וירוענ רשנכ

 לש עבטה רדה לע גנעתהלו חצ חור ףואשל "דוהי,ל םיכומסה םיתיזה ימרכב

 ץופחיש ימ לכ יכ ,רבילהומ לאומש יבר ןואגה רמא בטיהו :השודקה ונצרא

 -ריכדרמ יבר לש ומלוע תא האריו "דוהי,ל ךלי אבה-םלועה ןמ גשומ הויא שוכרל

 םהיתורטעו םיבשוי םיקידצ םא יכ ,תורחתו האנשו האנק וב ןיאש םלוע ,המש לפמיג

 .("יכדרמ תונורכז, רפס ףוסבש "רמ דפסמ,, סרטנוקה ךותמ) .םהישארב

 ג"הרה :םילודג ןכו םיבר והודיפסה .רקי םדא ומלועל ךלה ותריטפ םע

 ל"נה "רמ דפסמ ,ב ,יוני'זור ןב ,סניפ לשיפ םחורי 'ר ,הבוזרופמ ג"הרה ,םינולסמ

 : ראשה ןיב ל"ז הפי .ג .מ לע ודפסמב רמוא אנבוד ד"באר יולה ןתנ השמ ברה .דועו

 דחאכ ותואיקב לדוגו ותופירח ,שדוק עזגמ רטוח ,אשידק אבס ,לארשי ןואג,
 םיבר םישודיח :וירחא הכרב הראשנו םינפ אושנו ןקז ,םינינפה רחבמ ,םינושארה

 ב'צידרב .א קלח "הרונמה תלילכ,) לארשי תוצופתמ הברהב וילאושל בישה רשא
 ,"(ב"נרת

 ונרוד ילודגמ ,דחוימה דחא , :רטפנה לע רמאנ 1896 השרו ב"ח "דמח הדש ,בו

 ןואגה ,אשידק אבס ארש ,(ותא רואו) אימע ארוהנו הרותה רש ,אמלשורי אנתו
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 וימימ ,היראכ ונוימד ,יוני'זורמ לפמיג יכדרמ ר"הומ הלודגה תסנכ יריישמ אלפומה
 ."ייחו ארמח ןנבר םופל הרות לש הניימ תוכשומה תורהנ ,שדקמה ןמ

 (םינוש תורוקמ יפל)

 יקסבולוקוס ריאמ

 ןויצ בבוח

 לש ותנומת הפי תנמתסמ תודחוימה ויתולעמו ויתונוכת תצבשמל ביבסמ

 הבר הבהא לארשי-ץרא תא בהא אוה ."ןויצ בבוח, רותב הפי לפמיג-יכדרמ יבר

 הדועיה ץראה ןיבו וניניב ונשיש יתרוסמה רשקה תדוקנמ קר אל .הקומעו

 רחא םוקמ ןיא יכ ,המלש הנומא ןימאהו שיגרהש םושמ אלא ,הרובגה יפמ ונל

 יל חס .לארשי ץרא דבלמ -- ונמעל טלקמו טלפמ רותב שמשל לכויש םלועב

 תולעל תנמילע ריעה תא בזעש םרט ,ןורחאה תבשה םויב יכ יוני'זורמ דחא שישי

 לעו ,ןיצ תבח לש הכרע לע ושרדמיתיבב שרד ,שדוקה-תמדא לע בשיתהלו

 ךותבו ,ונשדק-ץראב הלחנ וזיא ול שוכרל לארשימ"םדא לכ לע תלטומה הבוחה

 :היהש השעמ רפיס ,התשודקו ץראה תלעמ לע תאז ותשרד

 .םיבושיו םירפכ ,תובר תוזוחא ול ויהש הינלופב דחא "ץירפ,ב השעמ --

 תאו תונחטה תא ,ולש ש"ייה תופרשמ יתב ,ויתוזוחא תא ריכחמ היה אוה

 לבא ,חלוממו חקיפ ידוהי םג יה הלאה םירכוחה ןיב .םידוהיל רפכ לכב קדנופה

 הרבע .הריכחה ימד "ץירפ,ל םלשל לוכי היה אלו ,ויקסעב חילצה אל אוה אקוד

 הזה ידוהיה תא "ץירפ,ה וילא ןימזה ,ףרוחה תומימ דחאב הנהו ,םיתנש ,הנש

 ,ושוכר לכ תא םירחי ,ובוח תא ול םלשי אל םימי שדוח דע םא יכ ,וב הרתהו

 .רפכה ןמ ותיביינב תאו ותוא שרגי םגו ,ולמעו ועיגי

 ןכ-םג עדי הז םע לבא ,ותארתה ירחא אלמל לולע "ץירפ,ה יכ ידוהיה עדי

 ותוחקפו ותמכח לכ םע .םימי שדוח ךשמב ובוח תא םלשל הוקת לכ ול ןיא יכ

 תוכחל אל טילחה םיבר םירוהרה ירחאו ,םויאה ובצממ ץלחהל הצע לכ ול אצמ אל
 ותלכיבש המ לכ ליצהל אלא ,ול רשא לכ תא "ץירפ ,ה םירחי יכ דע ,שדוחה ףוס דע

 ושוכר תא ,וילטלטמ תא ףסא ירפכה ידוחיה .םימוי וא םוי ךשמב רפכה תא בוזעלו

 ,שוחכ דחא סוסל המותר ולש ףרוחה-תלגעב בשי ותיבדינב םע דחיו ,טעמה

 וטלמנ רבכ יכ ונימאה םה .הבורקה ריעל הלועה ךרדב עסנו רפכה תא בזע

 תחא הסרפ קר ורבע םה .לארשיל לזמ ןיא ,עודיכ ,לבא ,"ץירפ ,ה לש וינרפצמ

 ידוהיה יכ ותוארב םמותשה "ץירפ,ה .םהב שגפו ותבכרמב עסונ "ץירפ,,ה הנהו --

 :ההימת ךותמ ול ארק אוה .הבורקה ריעל ךרדב ותיב-ינב םע דחי עסונ "ולש,

 םע "לויט, ךורעל ךשפנ הקשח םאתפ המל !םימוימ םוי המ ,הק'שומ --

 ? הריעה ךתיביינב

 "ץירפ,ה לש ותהימת ידכ ךות לבא ,דחפ בורמ וברקב ץלפתה ידוהיה בל

 : הענכה ךותמ בישהו ,עגר רהרה ,ששואתה
 עדוי ותלעמידוהו .םידוהיה ונל גח ותרחמלו ברעב םויה ,"ץירפ,ה ינודא --

 ..םתיב"ינב םע דחי הריעה עוסנל רפכה ידוהי םיגהונ םיגחה תומיל יכ

 לש םכרד ךכ יכ עדי ,םידוהיה םע םימעפ המכ ןתמו-אשמ ול היהש "ץירפ,,ה
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 לש םידעומה "חול,ב םג טעמ יקב היה אוה .ריעב םגח תא גגוחל רפכה ידוהי

 : םינוש תומשב ,"םילגר שלש, ידוהיל שי יכ עדי אוה .םהיתומשו םנמז ,םידוהיה

 םיגחה םילח יתמ םג עדיו "ונתחמש ןמז,ו "ונתרות ןתמ ןמז, ,"ונתורח ןמז,

 -םג שי ףרוחה עצמאב םואתפ יכ ,עומשל אלפתה לבא .םינמזה רדס יפל הלאה

 :ידוהיל ,אופיא ,לאש אוה .ויתודוא-לע ללכ עדי אל אוהש ,םידוהיל גח הזיא ןכ

 ? הזה גחה םש המ ,הק'שומ --

 :ידוהיה ול ריזחה הלאש ידכ ךותו
 .."ונתטילפ ןמז, אוה ,הז ונגח לש ומש --

 דע עדי אלש ,הזה גחה םש תא וסקנפב םשר ,וז הבושתב "ץירפ,ה קפתסה

 ול היה םש םגש ,ינשה רפכל ,האלה עסנו "חמש גח,ב ידוהיה תא ךרב ,וישכע

 םמחל ,ידוהיה לש ותיבל שגנ ,םיבכוכה תאצ ירחא רפכל סנכנ אוה .ידוהי רכוח

 אוהש ,הז רפכב "ולש , ידוהיה תא אצומ אוה הנהו ,ףירח ףרשיןיי סוכב ומצע תא

 ךירצ אוהשכו ,גחב ידוהיל הרוסא וז הדובע יכ עדי אוה .םיצע עקובו דמוע
 : םעוז אוהשכ ידוהיל ,אופיא ,הנפ אוה ."יוג,ב שמתשמ אוה ,וז הדובעל

 ?ךלש "םיגח,ה תא ללחל תלחתה יתמ ,די'ז --
 ...רוכש אוה "?ץירפ ,ה יאדוב יכ בשח ובלבו ,תוהמת םיניע וילע דימעה ידוהיה

 :וירבד תא ךישמה "ץירפ..ה לבא

 אוה ינולפ רפכמ הק'שומ .ךתד יגח תא רמוש התא ןיאש ,די'ז ,ךל זוב --

 םש גוחל הריעה ותיב-ינב םע דחי עסונ אוהשכ ךרדב ויתשגפ םויהו ,ותדל ןמאנ

 ."ונתטילפ ןמז, םשב ותוא ארק אוהש גחה תא

 אוהו ,ותלאש תא "ץירפ,ה לאש "תורכש, ךותמ אל יכ וישכע ידוהיה ןיבה
 : והנע

 ,רודו-רוד תונשמו המימי-םימימ ידוהי גח אוה הז גח ,"ץירפ ,ה ינודא ,ןכ --

 דועב יכ תויהל לוכיו ,הזה גחה תא הק'שומ גגוח םויה .עובק ןמז ול ןיא לבא
 ...ונתטילפ ןמז ,הז ונגח תא םידוהי דועו ינא גוחא תועובש וא םימי רפסמ

 :ותשרד תא םייס לפמיג-יכדרמ יברו--

 ןמזב יכ ,חוכשל ול רוסא ,הלוגב אוהשכ ידוהיו ידוהי לכ םיבוהאה יחא --
 םוקמ ול ןיכהל וילעו ,"ונתטילפ ןמז, תא "גגוח,ל אוה הלילח ךרטצי םינמזה ןמ
 (יתוקוחב תשרפ םינהכ תרות) ונימכח ורמא ןכש ,ותדלומ ץראב טלקמו טלפמ
 םיבשוי םתא םכצראב -- "םכצראב חטבל םתבשיו, (ה ,וכ ארקיו) בותכה לע

 ..הל הצוחמ אלו חטבל
 תטלבתמ לארשייץראל הפי לפמיג-יכדרמ יבר לש הקומעהו הלודגה ותבהאו

 :וז הנטק הדוזיפא ךותמ דוחיב

 רייסלו תכלל ותעדב טילחה (ח"מרת תנשב) לארשי-ץראב בשייתהו הלעשכ

 ךרדב .ןנינבב קוסעל וליחתה ואוב ינפל םינש רפסמ קרש תוירבעה תובשומה תא

 הצורפ התעשב תקזחומ התיהש הבשומה תאז ,"ןויצל-ןושאר,ל םג רס ,ורויס

 -יכדרמ יבר דמע הבשומה ירעשל הלגעה הסנכנשכ .םוקמל םדא ןיבש םירבדב

 : רמאו םידדצל לכתסה ,וילגר לע לפמיג

 ..."הנמלא לובג ביצמ ךורב ,, -- םוקמ לכמ ,תצקמב הפוצחו הנמלא --
 לנשה רודב ןי'זולוודתבישי ידימלת ךותב ןושארה היה לפמיג-יכדרמ יבר



 ;הנינבב רוזעל םג אלא ,הנברוחב תוארל קר אל ,לארשייץראל הלעש המויקל

 ץראל ותבחב העודי העפשה ול התיה ,הפי לפמיג-יכדרמ יבר ,אוהש המודמכו

 -תבישי ידימלת יריחבמ ןכ םג היהש ,ותחפשמ ינבמ דחוימה-דחא לע לארשי

 לארשייץראב בשייתהל אוה םג הלעתנו הלעשו המויקל ישילשה רודב ןי'זולוו

 קידצה"ןואגה ןרמ אוה -- חורבו רמוחב התוחתפתהו ץראה ןינבל דאמ הברה רזעו
 .(ל"צז) קוק ןהכה קחצי-םהרבא יבר

 ןומימ ןהכה ביל הדוחי ברה

 הפי לפמיג יכדרמ לש וידכנ

 הפי לאלצב

 "יבבוח תורושב רוכבה ויחאכ ליעפ היהש ,הפי ביל הירא אוה ינשה ודכנ

 היה .הב ותועקתשה רחאל הבושיו ץראה ןינב ןעמל הברה ותדובעבו ,הלוגב ןויצ

 ארקנ הב דחא בוחרו ,היתולובג יביחרממו ביבאילת ריעה ינוב ינושארמ םג

 .ומש לע

 הפי ביל הירא

 -יבבוח תורושב רוכבה ויחאכ ליעפ היהש ,הפי ביל הירא אוה ינשה ודכנ

 הצרא ותילע רחאל .ןנוחמ ררושמכ וימוסרפב עדונ ךכ לע ףסונו ,הלוגב ןויצ

 .הלש ןוירוטקרידה שארב דמעוהו דוסיה ןרק ןעמל הדובעל עודיכ רסמתה

 דחאב .דאמ חילצה וז ותדובעבו לבת תוצרא לכ תא םעפ אל רבע הז ודיקפתב

 רוגל רבעש ,יוני'זור ןב ,* ןומיל השמ י"ע 'זדולב ותויהב לבקתנ ןילופב וירוקיבמ
 םירבדה ראש ןיב .חרואה יכרבממ ,ןכ םא ,היהו םתהד ינויצה דעוה שארב דמעו ,המש

 יכדרמ 'ר ,ךבס ,םברמ החמשבו יכבב יוני'זור יתרייע ינב ודרפנ דציכ ינרכוז, :רמא

 יכ -- החמשבו ,רתויב בוהאה םברמ דרפהל םהילע היה יכ -- יכבב .הפי לפמיג
 םישנאה וריתה תובהלתה בורמ .ושפנ שושמ ,לארשי ץראל תולעל הכז םרומו םבר

 ןב ,ינא יתיכז תעכ .בורקה רפכה דע והוליבוהו םמצע תא ומתר ,םיסוסה תא

 ."הלוגב בושיה רבד תא ץיפמ אוהשכ ,ודכנ ינפ תא לבקל ,יוני'זור

 הפי ביל הירא לצא ירוקב

 רקבל יתכלה םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה טנדוטסכ הצרא יתולע רחאל

 ,ריעה ןב תא -- יתוא לביק הבר תויבבלב .דוסיה ןרקב ודרשמב הפי ביל הירא תא

 .םינשב תורשע תונברב ובס שמיש הב

 ,ותדובע ןחלשל הדומצ איהשכ ,הליצאה ותומד תא ינפל האור ינא םויה דע

 אצמי הז דסומב ותרמשמ לעש ,רעשל זא יתלוכי אל .וילע הניחו הילע וניח רשא

 זא לטוהש ,שקומ ץצופתה תע רורחשה תמחלמ ימיב הרק רשאכ ,ותומ תא שיאה

 .םילשוריב םיימואלה תודסומה לע
 יקסבולוקוס ריאמ

 .ןיקשור באז יפמ *
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 יוני'זורב ברל ךאלאוו יתבש 'ר לש ויונמ
 יתבש 'רב ורחב הרייעה ינבו הפסא הארקנ יוני'זורמ ג"מרה לש ותעיסנ ירחא

 (188) 1888 ץילמה,ב ןמדירפ .ז .י 'ר רפסמ וז הפסא לע .שדחה םברל ךאלאוו
 : הלאה םירבדכ

 ברל ךאלאוו יכדרמ 'ר לש ויונמ,

 19 (הנדורג ךלפ) יונייזור .יוני'זורב

 ג"מרה תעיסנ ירחא -- טסוגואב

 "ץילמה,ב יתעדוהש ומכ) ונריעמ

 ,הרצע ונריע ינב וארק (173 ןוילג

 : הצע סכטל כ"הבמ דחאב םלכ ופסאיו

 םוקמב צ"ומו ברל רוחבל ימ תא

 ןטקכ ,םלכל היה דחא טפשמ .ג"מרה

 .ויפב המ עימשהל ,רישעכ ינעכ ,לודגכ

 ךשמב היה רשא ,אירטו אלקש רחאו

 דחא הפ םלכ ומיכסה ,רפסמ תועש

 'ר ןואגה ,םריע ןב תא םהל רוחבל

 רחאל .ברל םהל תויהל ,ךאלאוו יתבש

 בורב םבר ינפ לבקל וכלה וז הטלחה

 םנטקמל -- ריעה ישנא לכ .רדהו ראפ

 לוקבו ברה תיבמ ואצי -- םלודג דעו

 ,הרמזבו הרישב ,גגוח ןומהו העורת

 תחת םברו םרומ תא םפכ לע ואשנ

 קוחרמל דע עימשה ןומהה לוק .ןוירפא

 ןמ ןיד ןמ לכ, :עודיה ןומזפה תא

 ,לודג דובכב ותוא ולביק םש .םיהלא תיב דע ךסב ורבע הכו *! אנל וכומס ןיד

 .שדוקה ןורא לצא ול דחוימה ומוקמל והוליבויו ,רמז ילכו םירואב

 ,(וברי ןכ) תובא יתב םיפלאל הלוע םרפסמ רשא ,ונריע ישנא יכ ,ןימאה ימ

 ,השעמה תשורחב םילעופו הכאלמ-ילעב ,םיתב-ילעב ,םילודג םירישעו םירחוס םהבו

 ללכל ליעומו בוט רבד תושעל תע אב רשאכ ,תאז לכב ,תודוגא ,תודוגאל םיקלחנו

 רבדה ורמג רשא דע ,הוחאו הבהאב ודחי וצעוויו ,דחא שיאכ םלכ וצבקנ ,ריעה

 םהלו םיברל תפומ תויהל ונריע ינב ולכוי הזה רבדב .הולשבו םולשב ,בוט יכב

 ןמדירפ ז יי ".הלהת הואנ

 ךאללאב יתבש ברה

 ךאלאוו יתבש 'ר ברה

 ,ויבאל קוטסילאיבב א"ירת תנשב דלונ ,יוני'זור ד"בא ,* ךאלאוו יתבש 'ר ברה

 הברקמ האיצוה איהו ,זנכשאמ אוה וז החפשמ אצומ .בקעי םהרבא 'ר קידצה ברה

 ,יוליעכ יתבש יבר ןייטצה ותודליב דוע .תודהיהו הרותה םלועב םש ישנא המכ

 יתבש 'ר לש ויחא ןב היה תומדוקה םינשב תיטיבוסה היסורב ץוחה רש ,בוניוטיל 0
 .ךאלאוו
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 תחפשממ ןייטשפא ןמפיל בוט-םוי 'ר ,יאוני'זורה דבכנה שיאה תב תא השאל אשנ

 ,תונבר לוע לבקל הצר אל אוה .םינש ב"כ הרותה להאב םש בשיו ,יוני'זור ישודק
 ברה לש ותאצ םע ,ח"מרת תנשב .הב הקיזחה ותשאש ,תונחה לע התיה ותסנרפו
 תדחוימה ותצלמהבו ,ריעה ינב תורצפה ירחאו ,לארשי-ץראל הפי לפמיג יכדרמ

 .יוני'זורב ד"בא-בר תויהל ךאלאוו יתבש 'ר תואנ ,ל"נה םדוקה ברה לש

 םדוק ןהיכש ,סיוו ןמלז 'ר ,ונתח יוני'זורב תונברה אסכ תא שרי ותומ רחאל

 לשב תקולחמ המק ליז סיוו ןמלז 'ר לש ותומ רחא .הליהקה ןיידכ תובר םינש ןכל

 צ"ומכ לבקתהל וצר םידחא םינבר .ךשוממ ןמז הכשמנש ,הרייעב תונברה אסכ

 .וקלחנ הרייעב תועדהו יוני'זורב

 רביירשטכיר דניקסיז ברה

 לודג סחוימ םגו ,םילודגה דחאכ הרותב לודג היה רביירשטכיר דניקסיז ברה

 .ל"צז בוט םוי תופסותה לעב ,רלה ןמפיל בוט םוי 'ר ןואגה עזגמ

 ותצלמה יפל ,ןילהוובש רימדול ד"באר תויהל לבקתנ םימיל ריעצ דוע ותויהב

 .הטילד קסירב ד"בא ,קיצייבולוס יולה םייח ונבר ןואגה לש תדחוימה

 השבכנ רימדולשכ ,הנושארה םלועה תמחלמל הנושארה הנשח ,ה"ערת תנשב

 המחלמה תורגית ללגב ל"נה דניקסיז 'ר היה ץלאנ ,הירטסוא תנידמ ידי לע

 .ןמפיל בוט םוי ברה ,ונתוח הרייעה ברכ ןכ ינפל לעפ םש םוקמ ,הבוקסילל רובעל

 םאו .םתבשומב ברכ יוני'זור די לעש הבולפ ישנא ותוא ונימזה ו"ערת תנשב

 רובעל דניקסיז 'ר ליאוה ,ותלעמ םור יפלו וכרע יפל התיה אל וז הרעצמ תונבר יכ

 .הנש הרשע שמח לש הפוקתל םלצא ראשנו ,םהילא
 יונייזורב ןימלעה תיבב רבק ול ורכו א"צרת תבט ד"יב רטפנ דניקסיז 'ר ברה

 הירא ברה :ויסיג ינש והודיפסהו ,ךאלאוו יתבש 'ר ,ןקזה ברה לש ורבק די לע

 ברה ןכו הבוזרופ בר -- יבכרה רזעילא ברהו ,הבוקסיל בר -- ןוסריאמ כייל

 .יונייזור לש ארתאד ארמ -- סייוו ןמלז ברהו הבוסוקמ יקציטאיוס אבא

 לודגה וקלחבש ,"םעונ ירמא, רביירשטכיר ברה לש ורוביח עודי הרותה םלועב

 ,די-בתכב וירחא ריאשהש ,הדגאו הכלהב םיבורמה וירוביחמ .הלענ שורד רפס אוה

 "זוע לדגמ, רוביחבש ,םירומחה תומוקמה לכ תא ראבמה רקיה ורפס תא ןייצל שי

 ,ם"במרה לעש

 זנטעש
 ("םירופס השלשו םישלש , רפסה ךותמ)

 -ולקיצנאב יכ ,םינימאמ םדא ינב ךל שיו ,תוידפולקיצנאה תפוקתב ונא םידמוע

 הבוטה םג יכ ,רובס יכנא םלואו .רדענ ןיא ,רבד לכ תילכת דע ועיגי הידפ
 םינימאמ םה .םיל"ומב ןבומכ -- ?םשאה ימב .התבוח ידי האצי אל תוידפולקיצנאב

 ,תוחפל ,םירוטקוד וא םינמרג םירוספורפ ,םיחמומו םימכח אקוד יכ ,המלש הנומאב

 .הידפולקיצנא לש התכירעב קוסעל םיכירצ
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 ,לשמל ,תוליבונו םינמור יבתוכל רבדה תא ורסמ וליא .אקוד ואל -- ידידל
 .ןמשל תויואר תוידפולקיצנא ונל ויה זא קר זא יכ

 .ראשה לע ודמלת הנממו ,תחא אמגודב יל יד

 לש ךרכ םתא םיחתופ .ןאשזור ריעה איה המ ,תעדל ,לשמל םתא םיצור

 -- ןאשזור, :םיאצומ םתאו ,ןאשזור ךרע ,ךכו ךכ דומע "ר, תואב הידפולקיצנא
 םידוהי שפנ 1556 םש ויה ,1847 תנשב דקפמה יפל ...םינולס זוחמ ,אנדורג ךלפ

 .?*(1910) הרות דומלת הב שיו

 זוחמ ,הנדורג ךלפ -- ןאשזורפ -- :ןאשזורפ ךרע הארנו אנ הרוסנ התע

 -דומלת הב שיו ,םידוהי שפנ 2580 ,דקפמה יפל הב ויה 1847 תנשב ,אנדורג
 .?(1910) הרות

 ? הידפולקיצנאה יפל ןאשזורפל ןאשזור ןיב המ

 .םולכ אל --

 ? ןאשזור איה המ

 .םולכ אל --

 ,הפוקת התואל בורק ןמזמ אקודו ,ןאשזור איה המ ,יכנא םכל רפסא ושכע
 .הירחא םינש רשע וא הינפל םינש רשע ,םיסולכואה דקפמ הנממש

 יאמל + קסע המבו יבא היה המ .* היה ןאשזור דילי ל"ז יבאש ,םכל עודי יוהל

 םיקסעו .הוצמ רמושו תמאב םימש ארי ידוהי היה אוה -- רבדה רקיע !הנימ אקפנ

 ,ןאשזורב ,םש .איצומ אוה ןאשזורבו ופסכ תא חיורמ אוה אגירב רמולכ .אגירב ול

 ,וינב דומל רכש םלשמ היה םש ,שרדמה-תיבב םוקמ ול היה םש ,תיב ול היה

 לרמש .םירבגל טיחה לרמש 'ר לצא -- ותיב-ינב לשו ולש וידגב ןיקתמ היה םש

 םהישובלמ תא ונימזה ולצאו ,םימיב אב שיא -- אילט אניוה ךכ -- איהה תעב היה הז

 עדי אוה .הקזח אופיא ול התיה אבא תיבב .יבא"יבאדיבא םג ילואו ,יבא-יבא םג
 אוהו םהה םימיב תטלש התיה אל הדומהו ,תיבה ינב לכ לש הדמה תא הפ לעב

 .ותנכתמכ שיאו שיאל רופתל עדי

 אלש םדאל היה רשפא ,הצרתשכל .הרוחסה תא ותיבל סינכמ התאש ךיד

 לכה ןה ,הנטבה תא ןכש לכ ,ןוטאה תא רוחבל ינונחה לצא סנכיל ומצע חירטהל

 ,הרוחס םירחוב ,תונחל םיסנכנ ויהש אלא .הליחתכלמ עודי לכהו ,שארמ יופצ

 םשל לכהו ,םתעדב םיבשיתמ ,טיחה םע םיצעיתמ ,ינונחה םע חקמה לע םידמוע

 העשב ,רכומ אלא וניא וימי לכש ,םדא לש וז האנה ,המצע הינקה לש האנה

 .הנוקו אב ומצע אוהש

 תמכח ךכ ,םוהת ינמ הקומע הרותהש םשכ, :רמוא היה טיחה לרמש 'ר
 ."םוהת ינמ הקומע תוטיחה

 תמכח, דבלמ ,תורימט תונפ ,םילופק ינופצ ,המכח ירתס הב שי תוטיחה ,תמאבו

 ,רזבא -- הנוכמה "רתסנה תמכח, םג שי -- הנטבהו ןוילעה ןוטאה -- "הלגנה
 הרעש הלועו תצבצבמ םאתפש שי .אב אוה המל ,ספות ,טושפ םדא לש וחומ ןיאש

 .הב ךרוצ חמו ןאכל האב ןכיהמ ,ןיבמ טוידהה ןיאו ,הזחה לע ,שדל ךומס אקודו ,הסג

 ,הנטבה תאו ןוטאה תא רחב הלהש רחאל .הנוקה לש ותוכמסמ וניא הז "רזבא;
 ןכרוכו הליבחל תוילטמ תוילטמ סינכמ ,זרדזמ הזו ,ותרשמל הלמ ויפמ ינונחה קרוז

 .רבד ול םיארמ ןיא ,הנוקה תא םילאוש ןיא .דחיב
 .הטמל 25 דומעב הרעהה תא האר *
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 .טיחה לרמש ידי השעמ אוה ףא היה ,רפסל רמוא ינא וילעש ,אבא לש וליעמ

 ןימ ,דחא ןוטא ןימ אלא םלועב ןיא יכ ,ןימאהל םדא היה לוכי ,רבד לש ותמאל

 ..דחא טיח קר םג ילואו ,םידגבה לכל תחא הרזגו תחא הנטב

 -ליעמ תא ,וכרדכ ,ותא חקלו ,אגירל עסנ יבאו ,ויתסה תליחתב ,תחא םעפ

 ,תישילשו ;םיאבו םישמשממ הנצ ימי ,תינש ;היה שדח דגב ,תישאר .בוטה ףרוחה

 אוה הפי הלוגסו ,תוירבה יניעב ושבול לש ודובכ תוברהל יושע ףרוח לש ליעמ
 .יארשאל

 ףנכו ,היוחד רדגב עוקת רמסמב זחאנ יבאו -- רהמנו רמ םוי -- םויה יהיו

 יאקדנופה וילע ולהקנ .ולש הינסכאל סנכנ חתרמו עורק בלב .הערקנ וליעמ

 םירעטצמ םלכ -- ,דמעמ ותואב ואצמנש ,םיאנסכאה ופסונ םהילעו ,תיאקדנופהו

 ,תושרה לע םיגרטקמו רדגה לעב לש ותונגב םירפסמ ,יבא לש ובאכב םיבאוכו

 ונמנ רבד לש ופוסב .םהילע חיגשהל התבוחמש םירבד לע תחגשמ איה ןיאש

 דחא לכש רחאל :הוה ךכו .החמומ אילטמ ,טיח אלא הנקת ליעמל ןיאש ,ורמגו

 ,דחאל אורקל הינסכאה לעב חלש ,ותעד יפל םיטיחבש הלועמה תא םשב ארק

 תא הלה ריזחה םכשה רקובב םויה תרחמלו .ליעמה תא ורסמ ודילו ,ול עודי טיח

 .אציו ורכש לבק ,הילעבל "הכאלמ,ה

 ,רקובב םעפ ,הנהו .יבא בלמ חכשנ טעמכ ערקה השעמו ,םימי עובש רבע

 שקבמ ,ליעמה יערק תא החאש ,טיחה ותוא : היפב רבד .ורדחל תיאקדנופה הסנכנ
 .יבא םע רבדל

 .יבא אלפתמ -- ילו ול המ --

 .דיגהל הצור וניא --
 .סנכי --

 ,ףוג םונצ ,ןקז שיא דמע וינפל .יוארכ יבא וב ןנובתה התע קר .סנכנ טיחה

 .םימש ארי ,האנ ידוהי : תרמוא ותומד לכו םינידע וינפו ול תוטלוב םיניע ,הזח-לופנ

 ?ונוצר המ --

 .ליעמה תא ןקיתש טיחה ינא ,יתוא ינודא ריכמ אלה --

 .ןה :יבא רמוא

 יכ ול עדונו .אוה ימו אוה ןיאמ ,יבא תודוא לע שרדו רקחש ,טיחה רמוא

 .םיקלא אריו אוה הרות ןב

 ?וב ןתחתהל אוה הצור אמש ?תאזה החרטה לכ חרט המלו --

 ,םימש ארי אוהש ןויכמ אלא ;ונניא ןכדש םגו ,וב ןתחתהל הצור וניא --

 .ותיבל "הכאלמ,ה תא איבהש רחאל דימ הליג אלש ,רבד ול תולגל אוה הצור
 ? רבדה והמ --

 הנטבה .רבדב ןיחבהל ,טיח וניאש ,םדאל ול השק תמאב יכ ,רמואו טיחה הנוע
 .זנטעש -- ונקיתו וב לפיט אוהש ליעמ ותוא ,ליעמה לש

 שיא ינונחהו ,זנטעש תונקלמ ול הלילח .רשפא יא רבדהש ,רמואו יבא הנוע

 רבדכ השעיש םולשו סח .אוה רשכ ידוהי -- ליעמה תא רפתש טיחהו ,אוה רשי

 ןמאי אל ..אתיירואד רוסיא .?ויפמ איצוהש המ וינזא ועמשה !זנטעש .הזה
 ! רפוסי יכ

 השק םימעפלש אלא ,םולשו סח ,םירשכב דשוח אוה ןיא יכ ,רמואו טיחה הנוע
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 ,ססהמ ובל היה ,רבדה לע דמעשמ אוהו .הלא ןוגכ םירבד לע דומעל החמומל םג
 ..אלימ !ריעצה רודה ;םיליקמה ןמ יבא ילוא ,בשח הליחת ,תושעל המ עדי אל

 עוגרמ אצמ אל אוה ךא .דיזמ היהי לאו גגוש היהיש בטומ :ובלב רמא ךכיפלו

 לע םידרחה ןמ אוה יכ ,ול ורמאו ,ליעמה לעב אוה ימ ,שרדו רקחש דע ,ושפנל

 .אבאל רבדה תא עידומו ותבוח ידי אופיא אצוי והירה .תד

 ! לארשיב תאזכ השעי אל !זנטעש ?רשפא דציכ ,גישהל לוכי יבא ןיא תאז לכב

 ,הלילחו סח ,וב דשוח ןודאה םאו ,ולש תא השע אוה יכ ,רמואו טיחה הנוע

 וילע חקי אל יכ ,שארמ ועידומ והירה ,"הכאלמ, בוש לבקל ידכ רמאש המ רמאש

 .ולש תא השע אוה .השעיש המ יבא השעיו .הז ליעמ ןוקת
 .תלדה לא הנפו םולש רמא

 טיח ותואל אקודו -- זנטעשה רועיבו הקידבל וליעמ תא רסמ יבא ,רבד ףוס

 יבאש ,םולשו סח .םימש םשל ןוכתמו תמאב רשי שיא אוהש ,אבא האר ןכש ,ומצע

 !זנטעש ששח וב שיש דגב שבלי

 לידבהל) "ךוראה,, אוה ,לרמש תא וילא ליהבה ,ןאשזורל אבא סנכנש םויב ובו

 .("רצק, ול וארקש אלא ,טיח אוה ףא ,ןאשזורבש רחא לרמשמ

 חתופ .אבאל "םולש,, ןתונו םינפ ריבסמ ,לרמש ונתיבל סנכנ הלק העש רובעכ

 ובל רתסב .ךרדה ילוטלטל ,ךרכבש ויקסעל ,אבא לש ומולשל לאוש ,סומינב אוה

 לש ופוגל דימ סנכנ יבאש אלא ."הדובעדתכאלמ,, בוש ןאכ ול שיש ,אוה חטבומ
 .ליעמבש זנטעשה לע ודימעמו ןינע

 .םירבדה תא ספות וניא .שחנ ושיכה וליאכ ,ומוקממ לרמש 'ר ץפוק

 .ויתואפבו ונקזב עבשהל ןמוזמו ןכומ והירה !+דגבב זנטעש ליטי לרמש --

 עשפי אל הטורפ הוש גרא תכיתח לע ..?ןוטאב ןיבהל לדח יתמיאמ ...הז גרא

 אכיא םיעגושמ המכ -- ,אגירבש ןלטב טיח ותוא !יאמ אלא ..ותומכש םדא

 ..עומשל הצור אוה ןיא הזכ רבד !אקושב

 .ולשב טיחהו ולשב יבא

 .ללפתהל ולש שרדמה תיבל יבא סנכנ החנמ תעשל

 אב התע הז ירה ,םידידיו םירכמ לש הרובח וילע הפסאנ בירעמל החנמ ןיב

 םינקזה םיטיחה ,שארב לרמש 'ר .ןאכ איה ףא םיטיחה תכ לכ -- הנהו !ךרכה ןמ

 םלכ -- םיריעצה םג םיררגנ ,םהירחא הינש הלעמבש הלא ,וירחא םיסחוימהו

 .ופוג אבא יפמ רבדה תא עומשל םיצור ,זנטעשה ןינע תא ועמש םלכ ,םיעדוי

 ,םפתכב םיכשומ ,הז דגנכ הז ונפ ,השעמה תא ומצע יבא יפמ ועמשש רחאלו

 לכה הז גרא !רשפא יא ?דציכ אה :הז ינפב הז םיננובתמ ,םנקזב םישלות
 !זנטעש .ריעל ןאשזור תויה םוימ ,ונתובא תובא וב ושמתשה ,וב םישמתשמ

 םידגב השובל ריעה לכ ,זנטעש ,רמולכ ..."תמ םש ןיא רשא תיב ןיא, -- ןכ םא
 .דחא גראמ

 הז ,רפסב ןיעמ הז ,ארמג ףד דמול הז -- שרדמה תיבב בירעמל החנמ ןיב

 קחדנ להקה לכ .תונחלושה ונקורתנ ברע ותוא .וחכ יפכ דחא לכ -- םילהת רמוא

 םג םידחא וררגנ ,ןאכ הדמע הרובחה לכ .םיטיחה תאו אבא תא ורתכ ,חרזמל
 .תוילושה ןמ

 עריאש השעמ םירכזנ ,בגא ךרד .םיטיחה לא תויונפ םיניעה לכ ויה ברע ותוא
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 תועמוד םיניע לע המודא תחפטמ םיריבעמ ,םיעכעכמ םינקזה .זנטעשב םינפל
 םהיניעו ,םדגב רותפכב םהידי -- םיריעצה .ויהש םישעמ ינימ לכ םירפסמו
 .רפסל המ שי םהל םג : תוקירבמ

 .תוחישל ףוסו -- !בירעמ

 םיתבה ילעבו םיטיחה םיסנכתמ בירעמל החנמ ןיב בוש ,םויה תרחממ םלואו

 .םינועו םירבדמ להקה לכו ,םירבדמ םיטיחהו רבדמ יבא .חרזמה לתוכ לא

 הנוק ןיב ,זילטיאבו תונחב ,בוחרבו קושב םג אלא ,בירעמל החנמ ןיב קר אלו

 החיש ןיא בכשמה רדחבו חבטמה רדחב ,הניבל וניב ,הרעקל הרעק ןיב ,הנוקו

 .זנטעש -- אלא

 םיתבה ילעבו הזמ רבעמ םיטיחהו םינונחה :ןאשזורל ביבסמ ץראה הגלפנו

 .הזמ רבעמ

 לכ לע גרטקלו םיטיחה תונמאב לזלזל ואבו "עדוי ימ,ב םיתבה ילעב וחתפ

 "רותי ,,הו הלא לש וזכ הילעב תלוונמ תונמוא ךל ןיאש ,ורמגו ונמנש דע םהישעמ

 .חיכוי

 ,הנינשל היה םיטיחה םשו ,םימיה םתואכ הדירי ימי םיטיחל םלועמ ויה אלו

 .םהל רשא לכו םהינבו םהישנו םה

 לש וחומב הבוט העשב הצנצנ אלול ,הימוה ריעה התיה ןכיה דע ,עדוי ימו

 זדולל ךלוה ויבורקמ דחאו ,הלת לע תדמוע זדול ריעהו ליאוה :הבשחמ יאבגה

 ,יאבגה לש וסיג בשוי ריעב םשו ,בורקב בושל אוה רמואו ,םיטעומ םימי דועב

 וחלשי ןכבו ,הז ןינעב תונפל ימ לא עדי ,םינפ לכ לעו ,םירחוסה ןיב םיכלהמ ול שיו

 .רבד הנעי אוהו ,המגודל תחא גרא תכיתח וילא

 .ריעה טוקשתו -- ושעו ורמא

 שיא -- שרדמה תיב יאב לכ .בירעמל החנמ ןיב -- בושו .םימי עובש רבע

 םאתפו -- ,"ותרבח, לע שיאו ותנפב שיא ,וקרפ לע הזו ורפס לע הז .ומוקמ לע

 השק הנצ יכ ףא ,ודעב הרגס אל המינפ ץרפש שיאהו ,שערבו םערב תלדה החתפנ

 וידיו ,תוטלוב ויניעו רועפ ויפ ,וב חור דוע לכ הלהבב סנכנ אוה .ץוחב התיה

 עיגהש דע -- םולש ריזחה אלו םולש םידקה אל אוה .וליעמ ישדב תוקיזחמ

 : ארק ויפ אולמבו דמע םש ,תיבה עצמאל

 !!זנטעש -- ורמא זדולב --

 רבדה היה אל ,םערה םיערהו קירבה קרבו ,ותסו הנצב םימשה ועקבנ וליא

 ,ןבאל וכפהנ םיבשויה !זנטעש :הז םידחפ לוק רשאמ רתוי להקה תא עיתפמ

 הטושפ די לכו רועפ הפ לכ ,ונכוד לע הזו ורפס לע הז ,םתחת ואפק םידמועהו

 .דצבו בגב תוככחתמו תודרגתמ -- ,תופופכ תועבצאהו

 רישעב ,רענבו ןקזב ,השאבו רבגב :ןאשזור לובג לכב זנטעשה די התיה יכ

 ,הטוסלבו גיזב ,הלמשבו דגבב ,ץראה"םעבו םכח-דימלתב ,דגנתמבו דיסחב ,ינעבו

 ,המילגבו הורפב ,םילברסבו ןרוטקמב ,םיסנכמבו תרופעמב ,הפיפגב ,סירקפבו ליעמב

 ןמ ,ונממ סונמ היה אל -- ,ןוראוצבו סיכב ,םילופשבו םילושב ,לוורשבו שדב
 !זנטעש -- םלועה לכ .זנטעשה

 הלומהו לודג ןואש םק ,המויאה הקיתשהו הנושארה הלהבה הרבעש רחאלו
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 םויאה רובדה תא בוש עומשל שקב שיא לכ .ןאשזורב הומכ התיה אל רשא ,הבר

 .דיגמה יפמ שרופמ אצוי "זנטעש,
 !"הציפוז,ה האלהו "הטופק,ה האלה :הינשה הלהבה םתוא הפקת ןכ ירחא

 .רק היהי !אלימ -- ץוחב הנצ !גיזהו ןרוטקמה האלה !טשפתהל !זנטעשה האלה

 ןמ אנ ואיבי !םיסנכמה ..םג לשלשל ךירצ ןה ,םכדובכמ הליחמב ...לבא ,לבא

 דציכ -- המ אלאו .זנטעש היהי אלש דבלבו ,תחפטמ ,דידר :ואיביש המ תיבה

 !יו ,יו ...םיסנכמ ילב םוקמה ןמ זוזל רשפא יא ? םםיסנכמ ילב הצוחה םיאצוי

 ..וידגב תא םעה קרפתיו ,שרדמה תיבב ןיידה היה אל ןוסאה לדוגלו

 ..ינש םוי רקוב יהיו ברע יהיו

 טייח ןיב -- ,םיטייחל םהה םימיכ םיבוט םימי ויה אל :םירפסמ רודה ינקז

 ןמל :םירמוא שיו ,ריעל ןאשזור תויה ןמל -- אילטמ וליפאו טוידה טייח ןיב ,ןמא

 ,םהל םיפינחמ .םהיתב יחתפ לע םיאבוצ םעה לכ .םלועב םיטייח םיהלא אורב
 לומתא םוי ךא רשא ,םיטייחה לכו .םירבדב םתוא םילדשמ ,םהינפל םיספרתמ

 יכ ,"םיטייחתמ, םיתבה ילעבמ םיברו ,הלודגל םויה ולע ,הגרדמה לפשב ודמע

 .םהילע םיטייחה דחפ לפנ

 ידיב לפנ אלש דגב היה אלו ,טייחל םהה םימיב קוקז היה אלש ,םדא היה אל

 ,הלילב תבש םירחאמ ,רקובב םוק םימיכשמ ,הדובע תואלמ םהידי םיטייחהו ;טייח
 .זנטעש לע הדושח תילטמ לכ םירעבמ םלוכז

 ורעיבש דע .וימימ האלפומ ריע האר אל םהה םימיב ןאשזור תא האר אלש ימו

 אובל םיסנכמה תא ורישכהו ,תוורפה תאו םיליעמה תא ונקיתו ,זנטעשה תא

 תוחפטמבו םינועבצ תופיטעב ,תופמבו םינידסב םיאצוי לאושי ינב -- ,להקב

 ,ןוראוצ אלל ,הנטב אלל -- ,שבלי רשא לכב םישבלתמו םידידרב םיפטעתמ ,תומח

 תיב ובשי םהמ "םירדחה,, ידליו .זנטעש ששח וב ןיאש דבלבו -- םילוורש אלל

 ..אתבס לשו אמא לש םיסירקפו תויפוגב ואצי םהמו

 .ןאשזור איה וז

 ? םויה לש הידפולקיצנאה ךותמ דומלל םתא םיצור הלאה םירבדה לכו

 יקסבוחינרשט לואש ג"צרת ,ןילרכ
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 הדובע

 ץרא-ךרד םע הרות דומלת הפי
 ('ב הנשמ ,ב קרפ תובא תכסמ)

 הרייעה לש ילכלכה בצמה

 לש םתסנרפ ?וסנרפתה הממו .םידוהי ויה הרייעה יבשותמ זוחא םיעבשכ

 יפנע ראשו ליאוה ,הכאלמה לעו רחסמה לע תססובמ התיה הלוגב תורייעה ידוהי

 לש הלכלכה יפנע םג ויה הלאו .םהינפב םילוענ טעמכ וא םילוענ ויה הלכלכה

 ,ונתרייע ינב

 םידיריה

 תשש ךשמב המודרה הרייעה .רתויב םיבושחה ןוידפה ימי ויה םידיריה ימי

 היה קושה .הז םויב םיססות םייחל תררועתמ התיה עובשה לש השעמה ימי

 תחת .ץראה בוטמ הריכמל הריעה ואיבהש ,ןהילעב לע םירכא תולגע אלמתמ

 םילות ויה םידוהיה הכאלמה ילעב .םידוהיה תויונחב םתיב יכרצ לכ תא ונק תאו

 םיסוס תומתר ,תוורפ ,םיעבוכ ,םילענ ,םידגב :םידחוימ םיבלוק לע קושב הוארל

 ךשמב הביבסה ירפכמ םירכאה ידי לע התנקנ תאזה תרצותה לש הבור .דועו

 אסתמה 16050 8)

 יוני'זורב קושה רככ תויונח
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 תויומכב תוריפו האובת ,בורל םיזואו תולוגנרת ,םיציב ורכמ םדצמ םירכאה .םויה
 .'וכו םיסוס ,תורפ ,םישבכ ,תובר

 לדבתשו ,הרשע עשתה האמב התלכלכב יוניש לוחיש ,יוני'זור התכז ךא
 לש םתסנרפו ,תוקוחרהו תובורקה תויתולגה תורייעה ראשמ הז ןבומב הבוטל

 ,הכאלמו רחסמ : הלוגב םייסופטה הלכלכה יפנע ינש לע קר אל ססבתת הידוהי

 .תואלקחהו הישעתה :םהו םירחא םיפסונ םיפנע ינש לע םג םא יכ

 הישעת

 םתסנרפ .הגיראה תישעת הרייעב החתפתה הרשע עשתה האמה תישארב
 ילייח ידמל םידבו תוכימש לש די-תגירא לע זאמ הססבתה םוקמה ידוהי לש

 ודבע םהבו ,הרייעב ומייקתנ תודחא תויוטמו הגירא-יתב השש .יסורה ראצה

 תוכימש וליאו ,םוקמל ץוחמ אב היה רמצה .םידוהי םבור ,שיא םיפלאל בורק

 תחפשממ ןושאר ביל היה הז ףנעב ץולחה .םיקחרמל הרייעה ןמ םיאצוי ויה םידבו

 ,יוני'זורב עקתשהש ,סניפ

 ץולחה .תואקסרובה -- הסינכמו הבושח הגרדל הרייעב התלע רתוי רחואמ
 יתבב ודבע םישנא תואמ המכ .קיניובח קחצי םהרבא היה הז ינש הלכלכ ףנעב
 .ולש תורועל תשורחה

 ינפלו ,בר םוצמצב -- םהמ םיברל יכ םא ,היוצמ התיה הרייעה ידוהי תסנרפ

 .הב הסנרפ ירסוחמ םידוהי טעמכ ויה אל ,הנושארה םלועה תמחלמ

 תונחט ,םילבח רוציל הכאלמ"יתב ,חזרמ"יתב ילעב םג ויה יוני'זור ינבמ המכ
 .דועו חמק

 תואלקח

 ילדגמכ ,תורפ ינג ירכוחכ ,תואלקחב םג הרייעה ידוהי וקסע תמיוסמ הדימב

 ,שממ םיאלקחב םא יכ ,הרייעה המסרפתג הלא םיאלקח ןיעמב אל ךא .דועו תוקרי
 הבולבפ :םיידוהיה םירפכה ינש יבשות ויה הלאו ,םמשל םייואר המדא ידבועב
 לש ןקלח תנמ התיה תאז םנמא .התברקב 1850 תנשב ומקוהש ,הבוניטנטסנוקו

 ,הז ליגר יתלב ןויזח השע תאז לכב ךא ,דבלב תוידוהי תוחפשמ תורשע המכ

 .תובבל ןינרהו ,הביבסב בר םשור ,הלוגב םידוהיה ייח עקר לע

 יקסבולוקוס ריאמ

 הרשע-עשתה האמב יוני'זורב םיגרואה ייחמ

 ודבע םידוהיה םילעופה .םיגיראל םידחא תשורח יתב יוני'וורב ויה רומאכ

 התיה הדובעה תטיש .םילונ -- תוטושפ הדובע תונוכמ לע תיביטימירפ הרוצב

 וליחתה םישנא .ויה אל הדובעל תועובק תועש .דאמ תלצנמ םג ,ןבומכו ,תינלבק

 םיגרואה םיאב ויה תבשב וליפאו .הומייס ברעב רחואמו רקובב םכשה הדובעב

 רחאל דימ ולכוי ןעמל ,םהילע תבש לש ןוילע ליעמשכ ,הדובע ידגבב החנמ תליפתל
 תעפוהל םיכחמ ויה םה תונלבס יאב .תשורחה תיבב הדובעל דימו ףכית תאצל החנמ

 תא הפיטחב םיללפתמ ,תבשה תאצ תא םירשבמה ,םינושארה םיבכוכה תשלש

 העש דע .הדובעל םישגינו םהילעמ תבשה שובל תא םיריסמ ,בירעמה תליפת
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 תויהל םתלכיב שיו ,םירהצה רחא תבשב וחנ אלה יכ ,ודבע תוצח רחא תרחואמ

 .הלילב תרחואמ העש דע םירע

 םיתניב .הנש יצחב םעפ ערפנו עבושל םחל ידכ וב היה אל הדובעה רכש

 ריחמ ,ןבומכ ,ומליש ךכ םושמ .הפקהב ןוזמה יכרצמ תא תויונחב םילעופה ולביק

 תריכמ רחאל םילעופה ולביק יתנש יצחה םרכש תא .ךרצמ לכ לע רתוי הובג

 (םינכוס) םיחלושמ ינש ? תורוחסה ורכמנ דציכו .תשורחה יתב ילעב י"ע יאלמה

 דיריל הרבטצנש הרוחסה יאלמ תא ליבוהל היה םדיקפתמש ,תשורחה"יתבל ויה
 | .ן'זינו ץנילומריב

 גוזל המותר תחא לכשכ ,תורוכש תולגע המכ לע םיסימעמ ויה הרוחסה תא

 אל ךא .ל"נה םירעה יתש ןווכב ,יאבקסומה שיבכב הדובכה תא םיכשומה ,םיסוס

 ודמע םעפ אל .תשורחה יתב ילעב לש םנוצר תעיבשל הרוחסה הרכמנ דימת

 הטונ שמשה :הרק םעפ הנהו .הנוק ןיאו ,דיריה קושב םתרוחס םע םינכוסה

 םידיב התיבה רוזחל רשפא ךיא ?תושעל המ .הרוחסה לע ץפוק ןיאו ,בורעל רבכ

 יכ ,ואר הנהו ?םהילע האבה הנשה תיצחמב םיגרואה ומייקתי הממ !תוקיר

 ולאש .הרכמנ אל איה ףאש ,םתרוחסל הנוקל םיפצמו םידמוע םירחא םינכוס םג

 תוריפ םהיקשבש ,םהל עדונו םתרוחס ביטל םירחאה םינכוסה תא ייוני'זור ינכוס

 יוני'זור ינכוסו .ושעו ורמא .םתרוחסב ףלחתהל תורייעה יתש ינכוס וטילחה .םישבי

 .םהיתוחתמאב 'וכו םיחופת ,םיקומצ :םישבי תוריפו התיבה ורזח

 דומעל ולכי אלו תוריפ חיר קדנופה ישנא וחירה .חונל ובכשו קדנופל ועיגה

 לש ופוסב .םהילכב ומש ךכ רחאו תוריפה ןמ םועטל וסינ הליחתב .םרצי ינפב

 לש םהיניע וכשח .יצחה דע םיקיר םהיקששכ ,יוני'זורל םינכוסה ועיגה רבד
 הגיראה ילעופ ןיב תוריפה תא וקליחו וחקל ?תושעל המ .תשורחה יתב ילעב

 תוריפב ,רמולכ ,ףסכ הושב םכיתובוח תא ומלשו וכל :םהל ורמאו ףסכ םוקמב
 .ןמוזמ ףסכ םוקמב

 ןתיול אבא יפמ

 הרייעב םידבוע תחפשמ

 הגיראל תשורחה יתבב םתדובע לע הרייעה ינב בור לש םתסנרפ התיה עודיכ

 ינב תא לכלכל ידכ ,וב היה אל ,םועז היה לעופה לש ורכשש ,ןויכו .םיסניפה לש
 איה ?המבו ."ודגנכ רזע, ןיעמ לעופה לש ותשא התיה ןכ לע .הלודגה החפשמה

 היה הכרעש ,תאזכ תונחב .תיבה יכרצ רתילו תלוכמ ירבדל הנטק תונח הל החתפ

 די לעו םיחולמ םיגד טפנה קובקב די לע אוצמל היה רשפא ,לכה ךסב םילבור המכ

 ,החפשמה תודרטבו םידליב תלפוטמה ,השא יכ ,ןבומ .םירבכע לער -- חמקה קש

 .תורומח םג םימעפלו תולקת ורק םעפ אלו ,דחי םג תונחלו תיבל רסמתהל הלכי אל
 : היה ךכ היהש השעמו .תוממ סנב םישנא ולצינ םעפו

 ונייה ונאו ,תלוכמ תונחל הניפ התיבב התצקה ,גרואה ןבואר תשא ,האל השפ

 ,םירבכעה לער היה וילעש ,ףדמה זוזינ תולחל חמק תונקל ונאובב םעפ .הינוק ןיב
 .וברק לא אב יכ ,עדונ אלו ,יתחת דמעש חמקה קש ךותל ךפשנ ונממ קלחו

 -- הנהו ונררועתה תועש המכ רחאל .ןושיל ונבכשו ונעבש ,ונלכא ,תולח וניפא

 ונמצע תא ונשגרה ונלכ .תוהלבו םימיא לילל ךפה טקשה ונליל .הינאו הינאת
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 םא ,עדוי ימ ,דעומ דועב קעזוהש ,אפורה אלולו .ונתוא הפקת הארונ האקהו ערב
 עדונ רקוב םע .ונילע וז הרצ האב ןינמ ,ונעדי אל .םייחב ונראשנ רקובה רוא דע
 .ונתיב ךותל הצרפ טעמכ םייח חור אללו ,הצירב ונילא העיגה האל-השפ .רבדה

 רמ תא הנתי ימו .חמקה ךותל ךפשנ םירבכעה לערש ,תעדל החכונ איה ? הרק המ
 ?ונילע האיבהש הרצה לע החיש ירמ תאו הלרוג

 םיתש .סניפ לש הגיראל תשורחה"תיבב דבוע היה ,רויחו הובג ,ןבואר הלעב
 תיניפא .יעבט רבדכ תאז תא ואר תשורחה יתב ילעבו ,דבע םויל תועש הרשע
 סניפ עשטאמ ,םהמ דחא לש הרמאה איה תשורחה יתב ילעב לש הבשחמה ךלהל
 םהלש תשורחה יתבו ,דמעמ וקיזחי אל 'זדולב תשורחה יתב ילעב, : רמאש ,ומש
 ,ןבואר היה דיסח ."םויל תועש רשע קר םהב םידבוע םילעופהו ליאוה ,ורגסי
 לבא ,שיאה היה קודאו ,(ןינמכ היה םרפסמ) ונתרייעב ויהש םיטעמה םידיסחהמ
 -תיב לעבשכ ,םעפו .םהבש םינושארהמו ,תילעופ הרכה לעב םג תאז םע דחי
 תושירדב ואובת אל זאו ,םכתא ביערהל תצק ונילע, :וילעופל דיגהל זיעה תשורחה
 .םכתא םירישעמ ונא, :הנעש ,אוה היה ,"םכתסנרפ ונממש ,ועדתו ונילא תוזרפומ
 תונברדכ םירבד ."ונב םיללותסמ דוע םתאו .םכליח תא םיריבגמ ונא ונתעזבו ונמדב
 .הרייעב הגושארה םעפב ועמשנ הלאכ

 .ללכו ללכ החורב ויח אלו םהינש ודבעו ,האל-השפ ,איהו ,ןבואר ,אוה ויח ךכ
 קיניובח הילוב יפמ

 אזא-ה האמב יוני'זורב םילעופה תעונת

 תידוהיה םילעופה תעונת, אשונה לע ,אוויי לש !!| "ןטפירש עשירָאטסיהב,
 םיאצומ ונא ,סענעמ .א תאמ "907ה תונש ףוס דע 70"ה תונש תישארמ היסורב
 : ןלהלדכ יוני'זור לע המישר

 וניא קיודמה ךיראתה) 1878--1877 תונשב .א .ז ,היכרוט--היסור תמחלמ ןמזב..
 הבתכ תרסומ -- יוני'זורב סניפ לש תשורחה תיבב התיבש הצרפ ,(המישרב
 ."טעיוסזר,ב

 תאלעה םילעופה ושרד ,היכרוט--היסור תמחלמ תובקעב האבש ,היחתה תעב
 .התיבש וזירכה םילעופה .תאז עומשמ םהינזא ומטא תשורחה יתב ילעב .םרכש
 ,עיגהש ,םוצע קזנ םהל םרגנש יפ לע ףא ,םילעבה לע םשור השע אל הז רבד ךא
 הלקה הפסוהל ומיכסה אל תשורחה יתב ילעב .לבור 0 ידכל ,םירמואש יפכ
 "שאר םירהל, לעופל תתל ןיא יכ ,תאזב םתדמע תא וריבסהו ,רתויב

 ל"נה הבתכה .םילעופה תא ירמגל הששורו תועובש הנומש הכשמנ התיבשה
 םתולד תא ראתמ רבחמה .םינושה היטרפב הבושחו תנינעמ (49) 1880 "טעיוסזר,ב
 םילעבה ןיב םכסה יפל :אמגודל ,םילעבה לש לוצינה יעצמא תא ,םילעופה לש
 אל לעופהש ידכ ,הדובעל והער לש ולעופ תא דחא תשורח תיב לעב לביק אל
 רקבמ ץנימ .ל .א בתכה .ושפנ תוואכ הדובע-םוקמ ול רוחבל לוכי אוהש ,בושחי
 םתוגהנתה תא יבמופב עיקוהל שוריפב ןווכתמו ,תשורחה יתב ילעב תא תושק
 ןכל םדוק םידחא םישדח העיפוהש ,הבתכב רסמ בתכ ותוא .םילעופה יפלכ
 יתב ילעבו .יוני'זורב םילעופה לש בולעה םבצמ לע ,(28) 1880 "טעיוסזר,ב
 .(34) 1880 "טעיוסזר,ב קדטצהלו ךכ לע ביגהל ץוחנל ואצמ תשורחה
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 הבוניטנטסנוקו הבולבפ דוסי

 עקרקה לע בשייתהל םידוהי רפסמל השרוה ,היסור ראצ ,ןושארה יאלוקינ ימיב

 : תויאלקח תובשומ יתש ומקוה הדי לעו ,יוני'זור התכז .היסורב םיטעמ תומוקמב

 "ץילמה,ב יקסלאוועראטס ףסוי ןהילע רפסמ ךכו .הבוניטנטסנוקו הבולבפ

7 (242) : 

 1850 תנשב הב וזחאנ הרשעישמח .תוחפשמ םישולש י"ע הדסונ הבשומה,

 ,הבוקסיל ,קסעיפ ,הקבונישאימ ןאכל ואב הלא .1851 תנשב הרשע שמח דועו

 ,רימאה רקויהו ,הלובי הנתנ אל ונתמדא יכ ,תוער םינש ונל ויזה הלחתב .קסיבוקלוו

 ונייה ,יוני'זורב סניפ ינב לש םדוסימ רמצ ידגבל תשורחה-תיבב הדובעה אלולו

 ונפסכ בטימב ונינקש ,לבזב הבטוה המדאה .דמעמ ונקזחה טאל ,טאל ,בערמ םיעווג

 ,וניתורפ בלחו ונתמדא לובימ דובכב ונא םיסנרפתמו ,תוברתמ וניתומהב .יוני'זורב

 האמ :תושפנה רפסמ .תוחפשמה רפסמכ הדש תוקלח שמחו םירשע תעכ ונל שי

 ורזח ,זא וזחאנש תוחפשמה םישלשמ .תובקנ עבראו םירשע האמו םירכז םירשעו
 ,תונושארה םינשה שמח ךשמב ,הלשממה י"ע ןהמ החקול המדאהו ,שמח ןהירעל

 ,וחא םהמ השלש :ןיטאיסד םירשע -- הקלח לכ .המדאל םירשכומ יתלב םתויהב
 ילעב .ןהינימל תואובתה לכ תעירזלו דוביעל רשע הששו הניגלו םינינבל דחא

 השלש ,תשורחייתבב הכאלמ ישוע העבש ,םיתב ינוב העשת :ונכותבש הכאלמה

 םיצע שרח דחא ,סרח ילכ רצוי דחא ,ריק ישרח השלש ,םינעצר העברא ,םיטיח

 וקסעי תויונפה םיתעבו ,(םיבצק) םיחבט ינש ,(םיחפנ) לזרב ישרח ינש ,(רגנ)

 .ריעב תונולגעה תכאלמב םג
 ."תוחפשמ הרשע תחא ,יוני'זור לש ינשה הרבעמ ,הבוניטנטסנוק הינולוקב

 הדובעו הרות

 ,המדאה תדובע םהמ השרד םויה תועשמ טעמ אלו ,םירבעה םירכאה ויה םיצורח

 יקסלאוועראטס ףסוי ךכ לע רפסמ ךכו .הרותל םג ,הדובעל םג םיתע ועבק םה ךא

 :(13 ,11) 1862 'ב הנש "ץילמה,ב

 בערב ונייח םינש עבש .הבולבפל תוחפשמ םישלש ועיגה הו ינפל הנש ביי,

 ילבמ ,ונלשמ שרדמ"תיב תונושארה םינשה שמחב ונינב רבכ תאז לכב .רוסחמבו

 ונישע ונא וניתוחוכב .סניפ ביל הירא חונמה ריבגל אל וליפאו ,וחשימל קקזחל

 האובת ול םינתונ .הרומו אכמס"רב ,בר ונילא ונמזהש ,םינש שמחכ הזו .לכה תא

 .עובשב עובש ידמ לבור 'א ףאו תורנו םיצע ,(ןועמ) רודמו ,ותיב ינב תסנרפל

 תשרפ םדמלמ -- תבשב .ך"נתו "םדא"ייח, דמלמ אוה בירעמל החנמ ןיב םוי לכ

 .רסומל םרחוש -- "םיכרבמ תבש,בו עובשה
 רוביצב הליפת .תורענו םישנ ,םירבג :הדובעל םלכ םיכלוה ץיקהו ביבאה ימיב

 הבר םהב ,םימיב םירכוש .תונמואל םג םיכנחתמ םיבר .המחה ץנה םע םוי לכ

 ינפ םילבקמ .הבר החמש ףיסאה גחב .תירב ינבמ םניאש םילעופ םג ,הדובעה

 .שרוד דיגמהו דחאו דחא לכ

 ,הלאכ םנשיו ,תוינשמו ך"נת :רתוי םידמול ביבאה דע ןושח שדוח שאר ברעמ

 רחא םג םיראשנש ,םנשיו ,גוהנכ דומילה בירעמל החנמ ןיב .ארמג םג םידמולה

 השלשו ול (תותכ) תוגרדמ שלשו םישנ תרזעב אוה םידליל "רדח,ה .םידמולו ךכ

 יקסלאוועראטס "םש תדמלנ תיסורה הפשה םג .םידליה ירוהמ םרכש .םירומ
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 םידסח תולימו

 "םולש הברמ -- הקדצ הברמ
 ('ז הנשמ ,'ב קרפ תובא תכסמ)

 םייממע םיטסילאידיא
 ("לארשיב תומשנ, רפסה ךותמ)

 יוני'זור ישנא

 ,םייממע םיטסילאידיא הב םייוצמ ויה לארשי תורייעמ הרייעו הרייע לכ

 ,המודמכ ,הרייע םושב לבא .םעה ןומהל םדואמ לכב ורסמתהו םמצע לע ורתיו רשא
 השולש יוני'זורב ויה םדוקה רודב .יוני'זורבכ םיניוצמ הלא בוט ירחוש ויה אל

 הבייל דחאה םשו ,דמלמ דיוד דחאה םש .דחא ןמזב טעמכ םלוכ ,הז גוסמ םישנא
 .הסדה -- תחאה םשו ,שאו

 ןימ אלא ,םיינעל קלחמו םירישעמ לטונה ,הבוט לעב קר אל היה דמלמ דוד

 ובשי הבש ,הפיסא לכב .םייולג המחלמ ירשקב דמע םיריבגה םע .היה ןכפהמ

 ,דמלמה דוד לש הפועזה ותומד םואתפ הצצ ,םיינע ינינעב תוצעומל "ריעה ינפ,
 ."םינבקרוק יללוז,, ,"שרכ-יבע , ךא ויפב םינוכמ ויה םיריבגהו

 דמלמ דוד .א

 ,וייחל הדריש הער השא ולו .תולגעב רסרס השענ םימיל .דמלמ היה הליחתב
 .היה לודג ןצבק ומצעלשכ .ולש תא השעו חור-ךרואב היתוללק תא גפס אוה ךא

 היה םימיה לכ ."בוט לכ, אלמ היה ותיבש ףא ,ןיסירג תחלצ ךא ונחלוש לכאמ לכ

 ול ודחיתנ רבכו .ויחשיתיב תחת הנותנ הרידק וא ומכש לע קשו תובוחרב בבוס

 ,םחל :ול םירגשמ ויהש -- םימיה לכ ומרח ישנא -- םיריבג וליפאו םיתבה-ילעב

 :וישנא ןיב קלחמ היה הלאה םירבדה לכ .ןמוזמ ףסכ םגו חמק ,המדאייחופת

 בל היה אל .שרדמה"תיב ישבוח ,תוינע תולכ ,םימותי ,תונמלא ,םילוח ,םינקז

 קרוז ,ץצ היה עתפל .יאשחב השע וישעמ תא .ותרצ תא דוד עדי אלש ,הכדנ

 אל םפוג םיחקולהו ,החיקלה ילעב תא ועדי אל הניתנה ילעב .חרובו הבדנה תא
 התיה הרייעה לכו -- םידוהיה םיולמה ואר דמלמה דוד תמשכ .ורבח תא שיא ועדי

 היולב םירהונ הרייעה יתכריבש תואטמסהמ יכ ,םנוהמת לדוגל -- םיולמה להקב

 תויכבב תמה ןורא לא םיפחדנו ,םהירוענבו םהינקזב ,תויוג ,םייוג דחי םתא

 יו ךידעלב השענ המ !ונתשטנ ימ לע ,ונלש סנרפמה ,ונלש אבא, :תולליו

 סנריפש םשכ םהלשמ תוינע תוחפשמ סנריפ דמלמה דוד יכ ,רבדה הלגתנ

 לדבה עדי אל ,םילבוסל הבהא אלמ היהש ,בחרה ובל .לארשימ תוינע תוחפשמ
 .ידוהי וניאשו ידוהי ןיב
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 -דומלתה .םיינע םידליל דמלמה דוד לש ותבהא תעדונ התיה לכמ הלעמל ךא
 עומשל היה ויגונעתבש לודג .ותוא םיקהש אוה ,יוני'זורב התע ססונתמה הרות

 רזעל םהל תויהל ,םתרבחל רבחתהל ,םדומיל תעשב ןבר תיב לש תוקונית לוק

 ויתושארמל וחיניו ,םידלי ןיב והורבקיש ,שקיב ותאוצב .ודי הגישה רשא לככ

 .םירחא םירדחמו הרות-דומלתה ןמ הפשא

 הסדה .ב

 והילא 'ר היה היבא .םינבר תחפשממ האצומ .םיתב ילעב דמעמ תב התיה הסדה

 הנשה לכ .דימא רחוס היה הלעב .ןירבוקו רגאז ,אדילב תונברב שמישש ,קיש

 הלכי הל חלוש היהש ףסכב .חספה גחל ךא אובי ותיבלו ,הבקסומב בשוי היה

 ,תוינעתב הבשיו רצ רדחב הרד הייח לכ ךא .תודיגנה תחאכ החורב סנרפתהל

 םיכרצנ ןיב הרזיפ השוכר לכו ,תוטורפ אלא האיצוה אל התיב ינבו המצע יכרצלו

 .היתובוח תא עורפל קקזנ דוע ,הנשב םעפ התיבה הלעב אובכו .םילוחו

 הנדלָותש תודליה לכ תא המשב אורקל הרייעה ישנא ורמגו ונמג התומ רחאל

 .הסדה -- הנש התואב

 שאו הביל .ג

 .שאו הבייל -- ישילשה יממעה טסילאידיאה היה םינשה הלאמ ןיוצמ ךא
 שאו ויוניכ .תשורח-תיב לעב לש ונב ,היה םירישעה דמעממ שאו הבייל

 היהש םוש לע וא ,השראומ השא אשנש םוש לע ,השראו םשה ןמ אוה רוציק
 .תובורק םיתעל המש עסונ

 ,םירמוא הרייעה ישנא .הסדהכו דמלמה דודכ ותנוכתב טושפ היה אל אוה

 ותימאל יכ ,רבתסמ לבא ."ועבט תא רבש,,ש אלא ,בל-בוט היה אל ותיירב עבטמש

 שידקהלו םעה ךותב ולוכ לולצל ול ןתינ אל םאו .שגרו הנדע אלמ ובל היה רבד לש

 ;ךכל ויד אל דבלב בוט בלש םושמ אלה ,הסדהו דמלמה דוד תמגודכ וייח תא ול

 לזרב זועו הלודג המשנ .בלמ רתוי שורדת תאזכ הכרעמ .וגוחמ שורפל היה וילע
 .ךכל םישרדנ

 ןיבש םוהתה תא הארי אלש ,שאו הביילל ,ול היה רשפא יא שיגרמה ובלב

 ול רצי ימ :ותעדמ ןיבה יטסילאיצוס דומלת לכ אלל .יוני'זורב ץיחה ירבע ינש

 היה אל רשאבו .ץיחל רבעמ רשא םיפלאה לש םרעצו םלבסב בייח ימו ,ורשע תא
 ,ורשעמ הנהי ודבל אלש ,ובלב רמג ,והננוכ אוה אלש ,רטשמה תא תונשל ודיב
 .םיינעל ונממ קלוח אהי תעגמ ותלכיש דעו

 ,רתסב ןתמ ךרד לכהו ,ול רשא לכ ןתונ אלא ,ןתונ היה ןטושפכ תובדנ אלו
 ,הספוקה ךותבו ,קבט תספוק הנתמ ןתי ,לשמל ,ינולפל .לבקמה תא שייבל אלש
 ומצעמ טשפ ,עורק שובלמב ינע הארשכ .בהז לש עבטמ תענצומ ,המינפ קבטה יבעב
 שייבתי אלשו הבדנ תקזחב רבדה אהי אלש ידכו ,ינעל ונתנו שדחה ודגב תא
 לטונ היה םילבור תורשע ול הלעש רבד ,רמולכ ,ודגב תא ול "רכומ,, היה ינעה
 םהב השועו םישדח םישובלמ ומצעל רפות דימת היה ךכו .םיזוז המכ וריחמב
 ."םיינעל המחנ םשל. אבצל ונב תא רוסמל הצר אוה ףא .םיינעה םע "רחסמ,

 ידוהי ךא ,םמלועל וכלה םילודגה םעה ידידי תשולשש םינשב תורשע הז
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 לומת ךא וליאכ תובהלתהבו שפנ םוחב םהב םיחיסמו ,םהירוביג תא םירכוז יוני'זור

 .םהמ וקלתסנ

 םתשלשל וצקוה ןימלעה"תיבב .הקדצ תורבח לע ומיקה םהמ דחא לכ םש

 תונערופו הרצ תעש לכבו .םהירבק לע ומקוה םיאנ ןבא"ילהאו םידבוכמ תומוקמ

 םבל וכפשיו ,תורבקה:תיב ינכוש ,םיבוטה םהידידי לא תוידוהיו םידוהי ואובי

 ."רשוידיצילמל םהל ויהיש , םהינפלמ ושקבי שקבו םהינפל

 ןיוטיל .א

 הק'סדה

 הרייעה ישנא לכ רשא ,הזרהו הנטקה הק'סדה ,יניע דגנל תדמוע איה היח ומכ,

 רשא ,אדילמ והילא יבר ,םסרופמה ברה תב התיה איה ."אמא, הל םיארוק ויה

 ."אדילמ הקנילא יבר, ול ארק םעה

 ייצמה רקי םדא התיה וז הק'סדה

 ,םירחאל ;םולכ אל המצעל הל :תוא
 .לכה -- םירז םישנאל

 ץיקה ימיב ןיבו ףרוחה ימיב ןיב

 -קומ היה רקובה .םוק המיכשמ התיה

 תינקקל התיה איה .השפנל ,הל שד

 סחיבש ,"תושודק,לו "וכרב,ל הלודג

 ,בצק לכו לובג לכ העדי אל םהילא

 שרדמיתיבמ רקובה לכ הצר התיהו

 "ףוטחל , ידכ ,רחא שרדמיתיבל דחא

 -צע תא השידקמ התיה ןכ ירחא .םתוא

 .םיינעל -- הנמז לכ תאו הלוכ המ

 קרו ,המצ התיה עובשה ימי לכ

 דוא התיה ,םיבכוכה תאצ ירחא ברעב

 םידחא (המדא-יחופת) ןיסובלוב תלכ

 םישנאה לכ ךרדכ .רביק תפ טעמו

 ימיבו תבש ימיב קרו ךא תלכוא התיה

 המצעל איהשכ הליכאהש העשב ,דעומ

 השעמו .םולכ ודיב הלע אל -- םוצמ לדחתש ,הלעב התא םחלנ אלש המכו .הוצמ --

 ,םוצמ לדחתש ,בא דוביכ תריזגב הילע רוזגל הצרו אבש ,אדילמ הקנילא 'ר ,היבאב

 השק הריזגב דומעל לכוא אל ינא .תאזכ השעת לא ,יבא אנ לא ,אנא :וב רצפתו

 םגו הילע רזג אלו ,ותעדמ רזח ,הקנילא 'ר ,היבא ,אוהו .ישפנ תא יתאטחו וזכ

 | : רמאו ףיסוה

 ..השוע איהש המ איה תעדוי םתסה ןמו ,איה העונצ השא ,יתב --

 לש תכסמ הגראנ ומכ התומדל ביבסמו השודקכ הוצירעה הרייעה ישנא לכ

 ויה השעמ תעשבו "..רמא אוה ...רזג אל הקנילא יבר,, :ורמא זא םיבר .רוא ינרק

 .םיתפש ץומצמ ךותמ םהישאר תא םיענענמ

 הק'סדה
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 םינויבאהו םיינעה .םירחאל סחיב ללכ ותוא הסרג אלו .הילע קר לח םוצה לבא
 הק'סדה התיה תאז לכ תא גישהל ידכו .םידגב שובללו םוי לכב לוכאל םיכירצ

 ."אמא, הרייעה ישנא לכ הל םיארוק ויה אושל אל .תולילה תוברל ,םימיה לכ הקוסע

 .התיה הרייעה יינע לכל ,הינמחר םא ,"םא,, יכ ,הז םשל התיה היואר תמאבו

 התיה הלכ תסנכהב םגו םימותיל ,תודלויל ,םילוחל םג םא יכ ,םיינעל קר אלו

 ץיקה םוחב ,גלשבו םשגב .הישעממ התענמו התוא הרצע אל הלקת םושו .תלפטמ

 לע דחאה התחפטמ הצקשכ ,השאר לע רוטפקה .התדובעב הואר ףרוחה רוקבו

 םירישעה יחתפ לע תרזחמ התיה ,הינשה העורז תחת ינשה הצקהו ,תחאה ףתכה

 המותי וא םותי הסירעב ענענל ךרוצה היה םא .םינויבאהו םיינעה ןעמל םידימאהו

 ,םותי קוניתל גישהל ךרוצה ןמ היה םא ;תענענמו תבשוי הק'סדה התיה ,הלוח

 התשע לכה תא :תקנימ תשקבמ הק'סדה התיה ,תקנימ ,ומא תא ונממ לזג תומהש

 הליבומ ,תנתוחמ וא םאיתניחבב התוא האר אלש ימו .הרייעה לש המא ,הק'סדה

 רשואמ שיא האר אל ,הלכה ינפל ףכ תאחומו תדקרמ ,הינע המותי הפוחל תחתמ

 ,וימימ

 תעסונ הק'סדה התיה ,הרייעב ףסכ ףוסאל היה השקו ילכלכה בצמה ערוהשכ
 ילינע דעב םידגבו ףסכ םש תפסואו ,הקוחרה הבקסומל וליפאו ,זדולל ,השראוול

 .הינפל דימת ךלה בוטה המש .חתרייע

 תינלבוס התיה םירחאל סחיב לבא ,םימש תארי השא התיה המצעל איהשכ

 םעפ קר .םימש ארי היהיש ,השרד אלו שיא םושל רסומ הפיטה אל איה .הלודג

 :יל רמאתו החורב רוצע הלכי אל -- ינרוכז -- תחא

 דימתו ,הבדנ ךדימ גישהל דאמ לק יכ ,תמאה לע תודוהל ינא תביוחמ --
 תשרוד הלילחו סח ינאש ,המדת לא ...םימש תארי תצק ךל הרסח לבא ,הנוגה הבדנ

 ,ןוזמה םדוק ךידי תא לוטנ ,םוי לכב םימעפ שלש ללפתה :קר ,אל .הברה ךממ
 ,יל רורב לבא .."ךורע ןחלש,ב רמאנש המ לכ אלמו ,ןוזמה תכרב תא ךרבו

 יתייה ינא .הרבד בל בוט ךותמ אלא ,תזרפנ תואנק ךותמ אל הרמא הלא םירבדש

 יקלח תא םידיב שממ דבאמ יננהש ,התוארב ,הילע באכ הבלו ,הל בורק םדא

 ..ילע המחיר איה .יתרצב תוארל הלכי אלו ,אבה םלועב

 טעמכ הק'סדה יכ ,יתחכונ ,תובר םינש רובע ירחא יתרייעל יתבש רשאכ

 רתוי ועקשנ היניעו ,החצמ לע םיטמקה רתוי וקמעתנש ,תויה לכוי .התנתשנ אלש

 ןיידע הזרהו הנטקה הק'סדה לבא :רתֹוי טעמ ףפכנ הבג םגש ,ןכתי .ןהירוחב

 ,עובשה תומי לכ המצ ןיידע ,"תושודק,לו "וכרב,ל עגונב תינקקלה התוא הראשנ

 לכו ,רביק תפ טעמו םידחא ןיסובלוב תלכוא התיה םיבכוכה תאצ ירחא קרו
 םיינעה ןיב םקלחלו ,םידגבו ףסכ ףוסאל תובוחרבו םיקושב הצר התיה םימיח

 .תונמלאהו םימותיה ןיבו

 ? ךתואירב בצמ המ -- היתלאש -- הק'סדה ,ךמולש המ --

 קר .הלוח תויהל יאנפ יל ןיא ,תמאבו .ער אל ,'הל תודות ?ימולש המ --
 .התדובעל האלה ץרתו -- .ושלחנ טעמ ,ךילע אל ,ילגר

 -- ערכ .השקה התדובע אשמ תחת הזרהו ןטקה הפוג ערכ רבד לש ופוסב

 ךלתו ,םיינעה ליבשב בורכ דוע השבכ ברעב .חספ ברע ימי ויח םימיה .רבשיו

 תיצחמ הצקמו ,"הל בוט אל, יכ ,רמאתו התנשמ הררועתנ רקוב תונפלו ,ןושיל
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 ,היתותפש לע הל קשיו ,חשיו ,דרי םימשה ןמ ךאלמ ומכ .חצנל היניע ורגסנ העשה

 ,םיבואכמ ילב .התמ וז הקישנבו הפוגמ הרוהטה התמשנ תא יאשחב ץצמ וקשנבו

 .הקישנ תתימ התמ םלוע ידיסח לככ .המלועל הכלה הסיסגה ייונע ילבו םירוסי ילב
 םיינעה .הרייעה תוצוח לכב הלליה הלדג המו יכבה לודג המו ,רוא רקובה

 ונמלאתנ -- םימותיהו תונמלאה ;רתוי דיע ולדלדתנ הק'טדה תומב יכ ,ושיגרה

 וליחתה םלכ .ברוצ באכ םבבלב קומע ושח הרייעה ינב לכו :תינש ומתיתנו
 ."םימותי םמצע תא םישיגרמ

 לגלמ .ל
 ו 'סמ (ה"פרת) 1925 'א הנש ,יאשרוה "םויה,,)

 ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח

 םשו (61) 1901 "הריפצה,ב תאבומ וז האלפומ תומד לש התריטפ לע המישר

 הדיפסה ןכ ומכ .ךאלאוו יאתבש 'ר ,יוני'זור הפד ד"באה התוא דיפסהש ,רמאנ

 : ראשה ןיב רמאש ,סניפ לשיפ םחורי 'ר

 אולמב םיבוט םישעמ תלעבו תינקדצ ,הרוהטו השודק השא התיה תרטפנה,

 םוחנ 'ר קידצה היהש המ .לארשי האגתי םהבש ,םיניוצמה םיסופטה ןמ .הלמה ןבומ

 איה התתימ .םישנה םלועב ל"ז תרטפנה התיה ,םישנאה םלועב * הנדורגב שמש

 ."אובי ילב ףסוא ,ריצב הלכ, :ארוק ינא הלאכ םיסופט לע .רודה לכל הדיבא

 ,הנש התוא ודלונש ,תיקוניתה לכ וארקנ ,הרייעה ינב לכל רקי היהש ,הרכזל
 .הסדה םשב

 םירחא סניפ תחפשמ ינבו ** שאו ביל

 ותיב די לעש ,דוע וילע םירפסמ .טעמ אל וילע רפוסמ ןיוטיל לש ורפסב
 ,ושיגרה תיבה ינב .תוצרפ ובו עוער היה ןסחמה .ףרוחל הקסה יצע ובו ןסחמ אצמנ
 = דמע .תובנג לשב תתחופו תכלוה םיצעה תומכש

 התיבה רענה סנכנ .תוצרפה תא ןקיתו וינבמ דחא

 יצע דוע ובנגי אל התעמ , : החמשב ויבאל עידוהו

 ."ןסחמב תוצרפה תא יתמתס ,ונלש הקסהה

 רמאו ויבא וב ףזנ -- "תישעש השעמה ער,

 ,םידורמ םיינע םה םיבנוגהש ,ןיבמ ךניא יכו, --

 ,םתיב ינבו םה ,ףרוחה רוקמ םתיבב םידעורה

 הקסהה יצע תא תונקל תגשמ םדי ןיא יכ ןעי

 תא תונתל םישייבתמ םג םהש ,ןכתי .םישורדה

 .רתסב םיצע טעמ םיחקול םה ןכ לעו ,םהיתורצ
 ."בוש תוצרפה תא רותסו ךל

 .שונא הלוח היה *** ןתיול אבא לש ויבא

 תא לאשו ,שאו ביל עיפוה .םירופכה םוי עיגה
 ס:יפ הזייר : הלוחה תשא

 .ןיוטיל .א לש "לארשיב תומשנ, רפסב האר *
 .סניפ לכימ לאיחי לש ויחא **
 .ןתיול .א יפמ ***

66 



 ? הלוחה תא הניזמ תא המב --

 הלוחש ,שאו ביל סירתה ךכ לע .התבושת התיה -- לומתא ול יתנכהש קרמב --

 .םחו ירט קרמ ול לשיבו שא הלעה ,םיצע בטחו דמע .ירט לכאמל קוקז ןכוסמ

 ותשאש ,הכז ,ביל ,אוה ךא ,והומכ הקדצ ישנא ויה סניפ תחשמ ינב לכ אל ,םנמא

 .תסנכ"תיב םג הרדס התיבבו ,הלא וישעמב ודגנכ רזע היהת עזייר

 לאומש ופיג

 אצוי היה אוה .ויתובקעב ךלה ,הכומסה הבוסוקב רגש ,* לאומש וסיג םג

 דחא הנמלא-תיבמ רבוע ,יאנבו גגז ,רגנ תיולב הרות תחמש רחאל הנשב הנש ידמ

 ףרוחה תארקל םילופכ תונולח אצמ אלש םוקמבו ,תונולחה תא קדוב ,והנשמל

 ,תוקירה תורגסמב תושמש סינכהל גגזל זמור .ןיקתהל הויצ ,אבו שמשממה רקה

 ידכ דע עוער ואצמ םא ,שדחמ ותונבלו ,תיבב רונתה תא ןקתל יאנבה לע הווצמ

 השעי ןכו .םידורמ םיינעל 'וכו המדא יחופת קפסמ היה ןכ .דוע חלצי אלש ,ךכ
 .המימי םימימ

 סנופ חנ

 ןכ םג היהש ,סניפ חנ ויבאל המוד היה שאו ביל ןכא .םינבל ןמיס תובא השעמ

 לוכי אלש וילע ורמא ,הבוסוק הרייעב תשורח תיב סניפ חנ הנבשכ .לודג הקדצ לעב

 ולאו .ירמגל תורחא תורטמל ודי לע אצוהש ,ףסכב רוסחמ תאפמ ונינב תא רומגל

 ךירצו ,הקרפל העיגהש ,ותב ללגב ויתורצ תא הניתו ,ידוהי וינפל אב ? תורטמה ןה
 ,רמאו ינש אב .ול ןתנו ןוגה םוכס דימ חנ איצוה .ןיא הינודנל ףסכו ,האישהל
 ידכ ףסכ ול טישוהו ,וקנרא תא חנ חתפ .ותיבל ןיא גגו לתוכה רחא דמוע ףרוחהש
 תא הנב ,הבוסוקב תשורח תיב םיקהל םוקמבש ,,וילע ורמא .'וכו גגה ןוקית ךרוצ
 ,קלח ול היה םיתבה בורב .המצע ריעה

 הינימ-הפיצ ותשאו סניפ לאומש בקעי

 .ןתיול אבא יפמ *
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 ןושאר ביל
 אוה יכ ,ןושאר ביל םג ארקנש ,סניפ ביל ויבאמ וז הנוכת שרי סניפ חנו

 ,הב רוגל הרשע עשתה האמה תישארב יוני'זורל עיגהש ,וז החפשממ ןושארה

 יוניזורב םיקה אוה .םוקמה ידבכנ םע הנמנ תויהל הכז םיבוטה וישעמל תודותו

 ,םוקמה יבשותמ בושח קלחל םויק תורשפא ןתנ ךכ י"עו ,הגיראל תשורח"תיב

 םע .וילא והברקו דאמ ותוא ךירעה ההיפס ינלופה ץירפה .םילעופכ וב ודבעש

 הנפ זאו ,הדובא הכרעמהש ,תעדל ץירפה חכונ 1831 תנשב םינלופה דרמ ץורכ
 הובג אל ריחמב וביבסמ רשא לכ תאו ונומרא תא הנקיש ,השקבב סניפ בילל

 .וימעפ תא םש אוה םשל רשא ,תפרצב ,רמולכ ,רכנב םייקתהל לכויש ידכ ,רתויב

 םא יכ ,ותיב תבוטל קר אל לצינ הז ףסכ ךא ,רתוי דוע ביל רשעתנ זאמ .היה ןכו

 ידמול םיבר םירוחבל ןתנו ,יוני'זורב הבישיב ךמת אוה .רוביצ יכרצ תבוטל םג

 ברעב רחואמ דע םכשה רקובהמ .יוני'זורב עמשנ הרותה לוק .ונחלש לע דועסל הרות

 ,הלילה לכ םירע ויהו ,ולידגה דוע ישימחה םויבו .הרות ודמלו הבישיה ירוחב ובשי

 ליגר היהו ,גלפומ ןדמל היהש ,ןושאר ביל לש ואוב תארקל םינכומ ויהי ןעמל

 .רבעש עובשה ךשמב הרותב םתחלצה לע דומעלו םתוא ןוחבל ,תבש לכ אובל

 הניטצהו הבחר דיב הקדצ תנתונ התיהש ,ונמא הינימ-הפיצ םג בוטל הרוכז

 .היסהרפב לבקל םישיבתמ ךא םיקוקזה הלאל רתסב ןתמב

 סניפ הזורו הינוס יפמ

 רלדנסה הנוי
 לע תלטומכ הכומנ וב הרקתהש ,'ד לע 'ד רדחב רענאבילק בוחרב רג אוה

 לע ולש םירלדנסה ןחלוש דמע וז הניפב .ותדובע רדח התיה רדחה תניפ .שארה

 התיה וז הניפ ךא .וביבס תושורדה תוטעמה תופסותה לעו םילדה וירישכמ

 וליאו ,דבוע היה תולילב .שיאה היה ןלצעש ינפמ אל .םויה לכ ךשמב הבוזע

 ףסוא ,םיחתפה לע רזחמ היה םויה תועש לכ .תרחא הכאלמל שדוק היה םויה

 סנרפתהל לוכי אוה .הלילחו סח וליבשב אלו .דועו םחל תולח ,ףסכ לש תומורת

 ,םירוחבה ליבשב ןוזמה תאו תועמה תא ףסוא אוה .והנה ןצבק אל .ויפכ עיגימ
 ינפב הרותה דומילל םליל בור תא ףא םידחאו םברע תא ,םמוי תא םישידקמה

 .יוני'זורב * "הדוגא,ה ןינבב םמצע

 םיוולמ דימת יכ ,רזוח אוה ופגב אל ךא ,בירעמ תלפת רחאל התיבה עיגמ הנוי

 ,םתא קלחמ אוה ותפ תא .ותיב לא ברע-ברע ןימזהל ליגר אוהש ,םיינע ותוא
 םינשי רדחב .הפצרה לע שק תמרע לע בכשי ומצע אוהו .םהל רסומ אוה ותטמ תאו
 .רדחב שיאל רבעמ ןיא .םיחרואה םיינעהו -- תושפנ שמח -- ותחפשמ ינב התע
 רצ םחל לכוא אוה .ןוקיתל ואבוהש םילענה תא אילטמו הניפב הנוי ול בשוי
 ול המ .וקלחב אוה חמש ךא ,אולבו עורק שובלב אוה ךלהתמ ,ץחל םימ התושו
 לובטל םיצורה ,הלא ידיב ךומתל וילע ?ויכרצלו ומצעל בל םישי יכ ,םדאל
 .ותרזעמ םינהנ דבלב םה קר אל ךא .לכה תחכש ךותמ הב תוחשלו הרות לש המיב
 .הל שורדה תא איבמ אוה תכרצנ תדלוי לכל .חשו הלוח ,ןויבאו לד לכל גאוד אוה

 תומוקמ הז םויב אוצמל וילע .םוי לכב רשאמ רתוי אוה ץצורתמ תבש ברעב
 ארייעב לארשי תדע לכש ,גאוד אוה .וריעב םיהושה ,םיינעה לכ ליבשב הליכא

 .ל"ז קיניובח קחצי םהרבא י"ע הנבנ הזה תיבה *
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 הנומא ךותמ ,ךורע ןחלש די לע הריתי המשנ ךותמ השודקה תבשה תא לבקת

 םירחאו ץיבורטנק יל תפנ יפל .אובת אובש המלשה הלואגב

 ןומיל בקעי
 דימת התיה ותשא ךא ,תוינועשלו תורועל הלודג תונח לעב היה ןומיל בקעי

 רסומו דיב אבה לכמ תונחה ןמ איצומ דימת היה הלעב .הסנרפ הל ןיאש ,תננואתמ

 .םהב שיגרת אל ותשאש ידכ ,רתסב לכהו .םיכרצנל

 תינועש תונקל יל עיצהו ,תונחב תחכונ ותשא תויהב ,בקעי יל ארק םעפ

 תאצמנ וב ,ףתרמל ינדירוה אוה .תונחל יתסנכנ .יתדובע יכרצל המיאתמ ,השדח

 דועו רכוס ינשב ,ןיי קובקב םש דחאב :יסיכ תא אלימ םש .וירבד יפל תינועשה

 םינותנה םיכרצמה תא וז ךרדב וחירבהב ,תונחה ןמ ינאיצוהו ינלעה אוה .םירבד

 רעד, סחנפ הלוחה לא יתא דחי רהימו תונחהמ אוה ףא אצי םיעגר ירחאו .יסיכב

 הרזחב איבמו ,הצינר'זואב תבכרל יוני'זור ינב תא ריבעמ היהש ,ןולגע) "רעלעג

 תא ול רוסמל ,(תפחשב הלחו ,םימ התש ,ךרדב עיזהשכ ,םעפו ,הב םיאבה תא

 .'וכו רכוסהו ןייה

 היה ךכו .טיחה סופירד השמ -- רחא הלוחל הרזע תרחא םעפ שיחה וז ךרדב

 ןתיול .א יפמ .דימת וגהנמ

 'ץאגלוב בצקה עלעמאינ
 ןכ לעו ,ש"יי תיסוכ םיתעל בהוא .ומש דיעמש יפכ ,זילטא לעב ,טושפ ידוהי

 .םוקמה ידוהי לככ ידוהי .ץוח יפלכ ותוא ןייציש ,רבד וב היה אל .דימת םודא ופא

 ,ןמרב השמ ירבח םע םירועש ןיכמ יתייה .יניעב שיאה לדגו הרקמ היה םעפ ךא
 .ונבתכ הרואלו תיששע הקלד תיבב .בצקה עלעמאינ תיבל ךומס היה ותיבש

 ,ןכשל סנכהל ונטלחה .תיבב ןיא רורפגו ךשוחב ונראשנ .הרונמה התבכ הנהו
 .רורפג הנרשט ותשאמ שקבלו ,בצקה עלעמאינל

 ןושיל רבכ ובכש ותשאו עלעמאינ .ןוהמתמ ונאפקו ותיב ףס תא ונרבע

 לע ינש ,ןחלשה לע ןשי דחא .םיינע השש ואצמנ לודגה םרדחבו ,ךומסה ןותיקב

 .ןובאיתב םחל רככמ וסרפ םינש דועו ,חבטמב קלס תצימח ואבס םירחא ינש ,לספסה

 םהיברגו ,םיחתפה לע םויה לכ םירזחמה ,םישנאה תעיז חיר .קנחמ היה רדחב

 תא ונלאש .תומלוע השיערה םינשיה תריחנ .ריואה תא אלימ ,ער חיר םילעמה

 חרוא ירבועל ותיב תא ריקפיש ,שיא םלועה תומוא ינב ןיב אוצמל ןכתיה :ונמצע

 .אלו אל ? תחדנ הניפ הזיאב ץווכתי ומצע אוהו ,םשפנ תוואכ וכותב ושעיש ,םיינע

 ותשאו הז טושפ שיא העש התוא יניעב לדג המ .םידוהיה ונלצא קר ןכתי רבדה

 .ונממ ואצי הלאכ םישנאש ,םעל ךייש ינא ףאש ,יתחמש דאמ המו .תינקדצה

 הבולבפמ םעפעש יאתבש
 .הדי לעש תוידוהיה תובשומה -- היתונבב הקבד יוני'זור הרייעה לש החור

 וסוסל המותרה ותלגעב אב ישש םוי לכב רשא ,סעפעש יאתבש רג הבולבפ רפכב
 שרדמהייתב לכב רייסמ יאתבש היה תדכ הציחר רחאל .הרייעבש ץחרמה תיבל
 םעיסמו ,ותלגעל תולעל םנימזמ ,תבש תדועסל םיקוקזה םיינע המש שפחמ ,הרייעבש

 קיניובח הילוב יפמ .ותשב תבש ידמ ןכו .תבשל םיחרואכ ותיבל
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 ונתרייע

 יוני'זור ונתרייע

 תדמוע םויה דעו ,תרערועמ יתלב ,המלש יתונורכזב הראשנ יונייזור ונתרייע

 לע ללכ תולעהל ןיא .הת א יתאצב היתראשהש יפכ ,תססותו היח יניע לומ איה

 ,םיבר תורוד החפיט ,םידוהי לש המלש הליהק הלדיגש ,ונלש הרייעה יכ ,תעדה

 תונוש תוצראל םהמ קלח החלש ,תונבו םינב םיפלאו תואמ הכותמ האיצוה

 ,לילכ םואתפ הברחנ ,םוקמב םהמ םיבר הריאשהב ,םימי העבש ינפ לע םתציפהו

 .זאמ היעדוי בלב םולחבכ ךא הראשנו המדאה ינפ לעמ התחמנ

 הפיה ףונה

 ,הילא ותוברקתה םע רבכ .הביבסה לכב רבד םשל הפונ יפיב התיה יונייזור
 -תיב תעבג ןיב שיבכ לתפתה וז העבג לע .תיאמינולסה העבגהמ חרואה םשרתנ

 לש קוריה קמעה ןיבו ,דחא דצמ ולש הנבלה יצעב טלבתהש ,ירצוגה תורבקה
 .הלעמלמ שיבכה ןמ וילע ףיקשמה ןיע תא ביהרה בוחרה .רחא דצמ רנבילק בוחר

 םהשכ ,בורל קרי תוניגבו תוריפ יסומע םינג קריב ולבט ובש םיכומנה םיתבה

 קחרמב אשנתה לכל לעמ .ןבל עבצב תודיוסמ תובורא תומדב הלעמל שאר םימירמ

 .רתי תובישח יללכה הארמל ףיסוהש ,ףורשה ןומראה -- העבג לע לוממ המ

 ומצע תא רקבמה אצמ ,תיאמינולסה העבגה דרומב האלה וכרד תא וכישמהב

 תודמועה ,תוברה ויתויונח לע םידי בחר קוש וינפל האר אוה .הרייעה זכרמב דימ

 יתש וז רככ לע תופיקשמ וידדצ ינשמ .לוגרתה תעב םילייחכ תורשי תורושב

 .םיאשינה ןהיבלצו ןהילדגמ ינש לע תיבלסוברפהו תילוטקה : תויסנכה

 ,הזב התיה תיללכה ותובישח ."סאג-סאלש,ה בשחנ הרייעה לש ישאר בוחרכ

 --יוניזור--םינולס ךרד ,קסירב םע ץיבונרב תא רשקמה ,שיבכה ךשמנ וכרדש

 היה הז בוחר .םישיבכב םג םלויט תא ךישמהל ולכי וב םילייטמהו ,ינ'זורפ

 תשורחה"יתבל תודות דוחיבו רתויב םיפיה ויתבל תודות הרתי תובישח לעב

 הלאה תשורחה"יתב ומלענש רחאל םג .הז בוחר תביבסב םעפ וזכרתהש ,םידבל

 .םדוקה וסוחיו וירוענ דסח הז בוחרל רמשנ ,1915 תנשב הפרשה תעשב קפואה ןמ

 עטקה דוחיבו ,בוחרה המה ,ברעה חורל חושל םישנאה ואצישכ ,תבש יאצומבו

 -לאנאק,ה לעש רשגה דעו "שאה"יבכמ, תיב דע יאמינולסה שיבכהמ ךשמנה
 .וב םילייטמה ןומהמ ,"לכייט

 טקשב לתפתהש ,"לכייט-לאנאק,ה -- ןטקה לחנה הז בוחרל ףיסוה דחוימ ןח

 תא זחאו "סאג-רענלימ,ה תאו "סאגיסאלש,ה תא הצח הז לחנ .הרייעה בלב
 רהנה ךותל ךפשנש דע "רהנה-רבע, תטמס לש םיקוריה םירכה ךרד תחנב וכרד
 .יאבלזה

 .ךוראהו בחרה "סאגירענלימ, ביחר היה ריעב ותובישח יפל ינשה בוחרה
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 יוני זור דיל הבוקסיל ירה לע יואילופנ לדגמ

 רבועה .ץע יתב -- וז הטמסל רבעמו המוח יתב וב וססונתה "רהנה-רבע, תטמס דע

 םוקמ היה הז רהנ .והצקב םרוזה יאבלזה רהנה לא עיגמ וכראל בוחרה לכ תא

 התא רהנה לע חותמה ץעה רשגב ךרבעב .םימחה ץיקה ימיב הרייעה ינבל הצחר

 םירה םשב ארקהל וכזש ,רתויב תוהובג אל תועבג הלא ויה) הבוקסיל ירהל עיגמ

 ארקנש ,לדגמ ידירש וססונתה ולאה תועבגה תחא לע .(הביבסב םירה רסוח ללגב

 תיפצת םשל הז לדגמ םיקה ןוילופנש ,תרפסמ תיממע תרוסמ .ןוילופנ לדגמ םשב

 זא ולהנתה תוברקש ,ןכתי .היסורל וכרדב הרייעה תא ורבעב ,1812 תנשב
 .יונייזור תביבסב

 ,הבוניטנטסנוק תידוהיה הבשומל עיגמ הלא הבוקסיל ירהמ הלאמש הנופה

 .יוני'זור די לע ומקש ,תוידוהיה תובשומה יתשמ תחא

 וידדצ ינשמש ,בחרו ךורא בוחר ריעל ץוחל ךילוה הנופצ הרייעה קושמ

 .האובת תודש הרוטע הבחר ךרד התיה בוחרה ךשמהב .םיצע םיפקומ םיתב ודמע

 ."סאג-רעיונזילב, בוחרה םש ןאכמו ,לודגה יאונזילבה רעיל עיגמ וז ךרדב ךלוהה

 תברקב םקוהש ,ןינבב ונסכאתה רשא ,םיאירבמ טעמ אל ץיקב וילא ךשמ הז רעי

 \ .(רעיה יצע ףרשמ ןיטנפרטה תקפה םוקמ) "עינלומס,,ה

 תא חתפ ,הל החרזמו יאני'זורפה שיבכהו "סאגיסאלש, בוחר תובלטצהמ

 ,הבחר ךרדל םיעיגמ הזה בוחרה ןמ .רצקהו בחרה "ץעיני'צשוג,ה בוחר ויקפא

 ינש קחרמב האצמנ וז הבשומ .הבולבפ ,תרחאה תידוהיה הבשומל הכילומה
 .הרייעהמ םירטמוליק

 ,"סַאג-רענלימ,ב ,"ץעני'צשוג,ב :ןוגכ ,הרייעה תובוחרמ בוחר לכב טעמכ

 ונתרייע לש הליפתה יתב בור ךא ,תסנכ"תיב היה "לאנאק,ב "סאג-רענאבילק,'ב
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 םיללפתמה תולוק ואשינ םשמ ."ףיוה-לוש,ה -- תסנכהייתב תבחרב םיזכורמ ויה
 תנשמ הפרשה ינפל) "םיליהת,'ב ,"הדוגא,ב ,"שרדמ-תיב-רעיומ ,ב ,"הרותידומלת,ב

 .(םיאורק העבש,ו "םיטיחה, לש תסנכה יתב םג הבחר התואב ואצמנ 5
 -תיב ורדה לכב אשנתה -- "ףיוה-לוש,ה תבחר לעש הלא הליפת יתב לש םזכרמב
 .הרייעה לש לודגה תסנכה

 יוני'זור ישודקל הרכזא תעשב 'ץיבומרבא ףסוי יפמ

 לוני'זורב תסנכ יתב

 .ונתרייעב רכינ רפסמב ,רבכ ונל עודיכ ,ויה -- טעמ שדקמ יתב -- תסנכ יתב

 אוה .לודגה תסנכה"תיב "ףיוה-לוש,ה לע הראפתל ססונתה םהב ןושארו שארכ
 אשנתה וב ,םוקמ ותואב הנבנו 1875 תנשב הנושארה הפרשה רחאל שדחמ םקוה

 .1657 תנשמ םישודקה ינש רכזל דסונש ,לודגה תסנכהיתיב ןכל םדוק

 השמ ,גרבדלוג לכימ רודגיבא :םיאבגכ ןורחאה ןמזב ושמיש לודגה כ"היבב

 רבוע היה םש .ןתיול אבא םייחל לדביו ("רערילעבוי רעד,) ףרוצה דניקסיז

 היה תותבשבו .ןלפק ןושרג ןזחה "וכו םיגחב ,תודחוימ תותבשב הביתה ינפל

 .ןייטשנזייא ומשו אלפנ האירק לעב עובשה תשרפ לע רבוע
 לעננ אלש ,"שרדמ"תיב-רעיומ,ה ,ינש כ"יב אצמנ לודגה כ"היב תברקב

 ,ןיידהו ברה םכותבו ,הדעה ינבמ םיברל הליפת םוקמ שמיש םויב .םעפ ףא
 .ןולל הטונ חרוא לכל טלקמ םוקמ -- תולילבו ,ס"ש תרבחל דומיל םוקמ םגו

 דחא היה "שמש רעד רזיל, ושמש .םיאבגה וב ויה יקציבוסיל עטנו רבוג ריאמ

 "רב ידוהי ,יקצישוביל רזיל ויה םירחאה תשלש .הרייעבש "םירזיל,ה תעבראמ

 םהבש רתויב לודגה ץלה .םימי וכיראה םלוכ .יקסנא'צאח רזילו ןידלוג רזיל ,ןיירוא

 ןכמ רחאלו יח םדאה הנש םיעבש דע, :רמוא היה אוה .יקצישוביל רזיל היה

 ןחלשה, :ויפב היה אלגרמ דוע ."אוה 5 ןבכ ,ןכ םא ,75 ןב .שדחמ דלונ אוה

 הטנ שמשה רזילשכ ."םירזילה תעברא לע -- םלועהו םילגר עברא לע דמוע

 ."עזעדזמ םלועה -- דגדנתמ ןחלשה, :רמאו יקצישוביל רזיל ץצולתה ,תומל

 ,הכאלמ ילעב רקיעב וללפתה וב ,"םיליהת, כ"היב םג אצמנ "ףיוה-לוש,ה לע

 .םירבדמה ישארמ המ ןמז וב היה ("רעילאטס רעד,) רגנה בילו

 ץוח .יכוניח דסומ םגו הליפת-תיב םג שמיש בורקה "הרות-דומלת,ה ןינב

 ןרהא רג ובו ,ןטק רדח הז ןינבב היה ,רתוי וא תוחפ ,םיחוורמה דומילה ירדחמ

 דסומ לש הליחתמה התיכה הרומ םגו הליפתה"תיב שמש םג היהש ,יקסבוקטיפ בקעי

 .דחי םג םידיקפתה ינשל רוסמ היה אוה .הז הארוה

 תונולח דעבש ,םיתמוקה ןב "הדוגא, כ"יב דוע אצמנ "?ףיוה-לוש ,ה לע

 .ארמגב רועשה תא םמצע ינפב םיננשמה ,םירוחבה לוק דימת עקב הינשה ותמוק

 -רעיומ,המ הרבעהש ,"םיחרוא תסנכה, הנכוש הז ןינב לש הנושארה ותמוקב

 הטנעיו טחושה ןועמש תשא ,השפיל :תוינקדצה םישנה ידי לע "שרדמיתיב

 .םינקז בשומ ןיעמ םג היה וז המוקב .ןיקשור

 םשכ היה ומשש ,כ"יב "רהנה-רבע, תטמסב אצמנ םירחאה תסנכה יתבמ

 לש תורועל תשורחה-תיב תביבס -- וז הביבסב ורגש ,םיבר םיסרובו בוחרה
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 ,לגס רזילו קיניובח אבא :ויה הז כ"יב יאבג .וב וללפתה -- קיניובח
 ישודק יאצאצמ דחא םש לע -- "ץיבונושרג, כ"יב אצמנ רענאבילק בוחרב

 יאבג .םיטעמ "םירבח, םג םיברה "םידגנתמ,ה דבלמ וללפתה ובו -- ,יוני'זור

 .הקורוס עשוהיו ןיצק לשריה :ויה הז כ"יב
 ,הז בוחר ירייד וללפתה וב ,"ןיקייח , םש לע כ"יב ססונתה "ץעניצשוג,ה לע

 לעש "םיחאה, כ"היבב .יקסבפיל ןושרג היה ואבג .ריעה זכרממ קוחר היהש

 ןאכמו קלופ םיחאה וב ושמיש םיאבגכ .םירחבומ לש "הבישי, םג התיה לאנאקה

 לש ותיבב הליפתל ףסאתמ היה םנינמו םידיסח הרשעכ םג ויח הרייעב .ומש

 .הצק לא הצקמ הליפת תולוק הרייעה האלמ ךכ .םהמ דחא

 ןיקשור באז יפמ

 יוני'זורב םיירובצה םייחה
 האושה ינפלמ ןורחאה לבויה לש הנושארה תיצחמב

 םה .ורחבי רוביצה ינקסעש ,לבוקמ היה אל האושה ינפל הנש םישמחכ דע
 ימ יכ .םמצעל ןוטלשה תאו הלודגה תא ולטנש ,םירישעה תובכש ןיבמ םיאב ויה

 יכרצב וקסעש ,הלאכ םהיניב ויה םנמא ?םה אל םא ,רוביצה ינינע תא להני

 .םהיניעב בוטכ ושעש ,םירחא ורסח אל ךא ,הנומאב רוביצ

 .קנע ידעצב הרייעב םיירוביצה םייחה ומדקתה תונורחאה םינשה םישמח ךשמב

 םינקסעל םמוקמ תא וניפ םירישעה ינבמ םיאבגה .תובר תורומת ולח הליהקה ייחב

 .םתוחתפתהל הבר תוריסמב ולעפו םיירוביצה תודסומה שארב זאמ ודמעש ,םיריעצ

 םינוגראהו תוגלפמה ,םינומהה י"ע ורחבנו תונוש תובכש ינב רבכ ויה הלא םיריעצ

 .הרייעב םימייק ויהש םינושה

 הדשב דאמ הליעפ ונתרייע התיה הנש םישמח ינפל רבּכש ,ןייצל ינוצרב

 םייתוברת ,םיירוביצ תודסומ ןמזה ךרוצל םאתהב הב ודסונו ,תירוביצה תונקסעה

 .ץוחבמ תוארוה ילבו הרזע ילב םיימצע תוחוכב םקוה לכה .תימצע הנגה ףאו

 .םירחאל המגוד ושמישו הפי תודסומה וחתפתהו ומייקתה תאז לכב

 אלו ,הנומאב רוביצ יכרצב םבורב םיקסוע ויה הינקסעו להקה ישאר :רומאכ

 ולצניו ודיקפתב לעמי רוביצה ינקסעמ והשימש ,יונ"זורב הרקמ ףא םשרנ
 .תישיא האנהל

 םיניודו םינבר

 חבשל ריכזהל ונילע םינש לבוי ינפלמ הינקסעו יוני'זור תליחק לע ונרבדב

 ינש םע ל"ז ךאלאוו יאתבש 'ר ןואגה ברה הליהקה שארב ודמע הב ,הפוקתה תא

 םירשיה םהישעמבש ,דיגהל רשפא םהילע .ל"ז לדיא ריאמ 'רו ל"ז שריה 'ר : םיניידה
 .הלהקה ראפ ויה

 םינזחו םיטחוש

 םינזחה םגו ןועמש 'רו יאתבש 'ר םיטחושה ובשחנ הלהקה לש שדוקה ילכ ןיב

 .םירחאו ןלפק ןושרגו יקסניזיושינ לסיז

 .בטיה תנגרואמ הלהקמ ולו ,םיענ לוק לעבכ םסרופמ היה יקסניזיושינ לסיז ןזחה
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 רוספורפה ,האל-יבא רמ לשו ,קרוי-וינב ידיאה ןורטאיתה להנמ לש םהיבא היה אוה

 .לארשיב הקיסומל

 םיארונה םימיבו םיגחב ויתורימזב הרייעה ינבל םיענה תוטעמ אל םינש

 תומסרופמ תולהקמ לע חצנמה םויכ אוהש ,ןלפק המלש לש ויבא ,ןלפק ןושרג ןזחה
 .לארשיב

 םירחא הדע ידבכנ

 :ונמנ הדעה יבושח ןיב

 -- יקצישוביל רזייל 'ר םיטרופספה ןתונו ןוטלשה ינפל הליהקה גציימ (א

 רפוסהו הרומה לש ויבא היה אוה .תיללכה ותלכשהב םסרופמו ןירוא-רב ,םכח ידוהי

 .'זדול הלודגה ריעב ךכ רחא לעפש ,יקצישוביל ןרהא

 הלכשה לעב ,תוימורת תודמ לעב אוה ףא ,עטנ והילא ,םעטמ ברה (ב

 .ריעב העפשהו
 לש םייתדה םיכרצה תא קר קפסל הליהקה לע היה ,תונוטלשה יפלכ ,הכלהל

 יכ ןעי ,רתוי הברה םינווגמו םירישע הליהקה ייח ויה השעמל לבא ,היסולכואה
 .םיבושח םיירוביצ תודסומ המכו המכ הקיזחהו המיקה

 הנוכמה ,רשבה סמ היה ירקיעה רוקמה ?ךכל שורדה ףסכה תא הגישה ןינמו

 ."עסקאט,
 ןתיול .א יפמ

 ("עקבורוק,, ,רשבה-סמ) "עסקאט ,ה

 היהי רשא ,ימשר ידוהי הליחק דעו ראצה ןוטלש ימיב םייק היה אל עודיכ

 םיירוביצה תודסומה תא םהב םייקל ידכ ,היסולכואה לע םידחוימ םיסמ ליטהל וחוכב
 הרייעה בר לש ודמעמב קר ימשר ןפואב ריכה ןוטלשה .הליהקה לש םימייקה
 .תויתד תורטמל תומורת ףוסאל תושרה הנתינ םהל רשא ,תסנכה תיב יאבגבו

 ."עסקאט,המ םרכש תא םילבקמ ויה שדוקה ילכ ראשו יתדה ברה
 הלמה התיה םיבר לצא .תוידוהיה תוליהקב בוט םש ללכ ךרדב היה אל הז סמל

 ליבשב םילק םיחוורלו תוישיא תויוכזל ,תיאבג תופיקתל תפדרנ הלמ "עסקאט,

 ,םיינעה תא לצנמה ,ץירע ןוטלש למסמ היה הזה סמה .םירישעה "םיתבהיילעב.
 ,הכותב יתוהש ןמזב םינפ לכ לע ,ונתרייעבש ,הרומג תואדוב עובקל לוכי ינא לבא

 ,וז העד קידצהש ,הרקמ םוש הרק אל
 עודי סמ ליטהל ושרה םהה םימיה לש תונוטלשה ?הז רשב סמ לש וביט המ

 .תויתדה היתורטמל הליהקל ויתוסנכהמ קלח רוסמלו תידוהיה הטיחשה לע

 רשבה סמ תא ריכחמ ךלפה ריעב ןוטלשה היה םהה םימיה לש רדסהה יפל

 כ"חא ריכחמ היה ,להקה םעטמ חלשנש ,ימשרה רכוחה .וריחמב הברהש ,שיא לכל

 תושרה ינשה רכוחל התיה תאז תחת .רתוי הובג םוכס םלישש ,רחאל הז סמ

 תפסות וב היהתש סמ ,תסנכה תיב יאבגו להקה ישאר םע םכסה ךותמ ,ליטהל

 אלש ,םוקמה יינע םע םיבשחתמ ויה הזה סמה תעיבקב ,ןבומכ .ומצעל םג חוור

 תסנכה תא הוויה םירכוחה ינש יריחמ ןיב שרפהה .רתויב םהילע הז סמ דיבכי

 -תיב;  ,"םילוח-רוקב, :םיירוביצה תודסומה תא הזב הקיזחמ התיהש ,הליהקח
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 ןיעמ) ישדח םולשת םג ןתינ וז הסנכהמ ."שרדמ"יתב,ו "הרות-דומלת. ,"םילוח

 לבס ומרגי אלש ,חקפמה רטושלו (הרטשמה ןיצק) בטסירפל (ץרחי אל ימד
 עונמל ידכב ןכו ,עובשה לש ןושאר םויב תויונחה תריגס וצ ידי לע םידוהיל
 תריכמ לע חזרמ יתב תריגס וא ,המודמ וא יתמא ןויקנ יא לשב םיטרופר תכירע
 .'וכו ןוישר ילב ןיי

 ךיראתב .וז ךרדב תושרהמ רשבה סמ תריכח ןינע רדתסמ היה ייוני'זורב

 ידי לע דעוימה שיאה הנדורג ךלפה ריעל חלשנ היה תונ טלשה םעטמ עבקנש

 םוכסב ל"גה סמה תא רכוח היה הרחתמ ול ןיאב אוהו ,סמה תלבקל להקה ישאר

 .(לבור םיפלא) שארמ להקה ישאר םע םכסומ

 םג אוהו ןידה-תיב שמש היה תובר םינש ךשמב הז סמ לש עובקה הנוקה

 ,ןירוא-רבו םימש ארי ,טקש ידוהי ,ןירפיש ביל םייח ,תסנכה-תיב לש ישאר שמש

 דימת ,םמורמ חור בצמב היה דימת .טעומב קפתסמה שיאכ הרייעב עודי היהש

 ."בוט היהי ,םשה הצרי םא, :ותרמאב שיא לכ םחנמו ןוחטב אלמ

 ןתיול .א יפמ

 יוני'זורב יתודלי ימימ
 ("יאצאצל, רפסה ךותמ)

 לאיחי 'ר ירוהל ט"כרת ולסכ ז"י םויב ונדורג ךלפב רשא יוני'זורב יתדלונ,

 ינש ,אירול תיבל הירמש 'ר םסרופמה ריבגה תב הרופצ היחו סניפ תיבל לכימ

 תובוט תולעמ דועו םיחרוא תסנכה ,םידסח תולימג ,המכחה ,הרותה יליצא יתב

 .תאזה הטקשהו הנטקה הרייעב ונתיב ייח יניע דגנל םירבוע םויה דוע .הלאכו הלאכ

 םיגחה ימיו הכסה ,תיבה

 רשא ,לודגה שרגמה תא ,הפיהו חוורמה ונתיב תא תרכוז יננה יתודלי ימימ

 הדמעש ונתכס םג הפי יל הרוכז .ונידוד ינבו תויחא עברא ונחנא ונקחיש וב

 חכשא אל .םילודגה םע דחי הפי-הפי התוא טשקל יתרזע יכנא םגשו ,ונרצחב

 םידוד ,יתויחא ,ירוה םעו ,הליצאהו המכחה ונתנקז םע דחי הב ונתבישי תא םלועל

 .םיבר תודודו

 טשוקמ היהש ,םידיה בחרו ךוראה ןחלשה םע חספה גח תא דוחיב ינא תרכוז

 ,הרדהנ הרונמ היולת הלעמל הרקתב .רתויב הבוטהמ הניסרחבו ףסכ ילכב ,םיחרפב

 ןהידיו ןשארו ,הפיטקו ישמ ידגב תושבולמ םישנה .רדחה לכ ינפ לע רוא הציפהש

 .ןהינפל תוליצאו ןח ופיסוהו דאמ ןתוא ומלהש ,םינידע םיידע םידונע ןהיזחו

 ,רתויב הבוט התשפ לש ןבל לטיק םישובל םירבגהו !רדהנ המכו היה הפי המכ

 .םיבוסמה לכ יניעבו יניעב םיכאלמכ וארנו ,גיראה ותואמ תופיכ םשארלו

 הכנח תוליל

 התיה םיגחה תרוצ .ונלש םיימואלה םיגחה לכ ללכבו הכנח יברע ויה םיפי המ

 םיריכמ ןיב ,המינפ התיבב גחה תא הגגח החפשמ לכ .םויה רשאמ ירמגל תרחא זא

 ןחהו רדהה לכשכ ,הזה ןמזב םיגהונש יפכ ,הצוחה ואיצוה אל םיגחה תא .םידידיו

 בש יבא .דחא הכנח ליל יננה תרכוז .תרוסמו השודק לכ ילב ,רסח יתחפשמה
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 וב ,ןילקרטה לא םסינכה רשא ,םידחא םיחרוא ותא איבהו קסירבמ ברע ותוא

 םג יכ רורב .םיפלקב קחשמלו תוביבלה ףשנל ואב םה .ונתחפשמ ינב לכ ואצמנ

 ,.ונתיבל ואיבה תונתמ

 ירוד הנותח

 םיחוורמה םירדחה תא דוע יכנא האור .אבא ידוד תנותח תא ינא תרכוז

 ךרואל םירדוסמ ויה םירדחה .רדחל רדחמ םיסנכנ ויה םהבש ,םיחותפה םיחתפהו

 םירשעכ ןהמ תחא לכב רשא ,חלודב תורונמ הרקתב תויולת ךרואה לכלו .תיבה

 למשח ןיידע היה אל זא) למשח רואב עוקשכ זא הארנ תיבה לכ .הועש תורנ

 ונסכאתה םלכ .ונבוקמו ונדורגמ ,בוליהוממ ,השרוומ ואב םינתוחמה .(ונתרייעב

 תא .םהינפ תלבקל התיבב הניכה תובורקה תוחפשמהמ תחא לכ רשא ,םירדחב
 .החקרמכ התיה הרייעה לכו ,תוליל העבשו םימי העבש וגגח הנותחה

 החפשמה

 ילעב ויה םה .בר רשועו תונבו םינב םלכלו םיחא העברא ויה סניפ חנ ינקזל

 .היסור תלשממ אבצל בורל וניכה רשא ,רמצ יגיראלו תוכימשל תשורחהזיתב

 ידי לע ולהנתה הקדצהו הרותה ילעפמ רתיו םילוחה-תיב ,"הרות"דומלת,,ה תיב)

 ינקזל ,(הכולמ ךותב הכולמ תניחב ,הביבסבו ריעב זא הטלשש ,סניפ תחפשמ

 תורישעהו תוסחוימה תוחפשמב ונתחתה םלכו ,תונב שלשו םינב השש ויה ל"ז חנ

 לרב ,ץבעי באז .אוהה ןמזב רתויב

 ויה ןוזדיוד שובילו יקסנלדירפ

 -חוימ םישנ אצמ וינבל םג ...וינתח

 הירמש תחפשממ תורישעו תוס

 -תחתה םינבהמ השלש .דועו אירול

 יכ ,המצע סניפ תחפשמ ךותב ונ

 -פשמ לש תלשושה דובכ לע ורמש

 רתוי ברעתהל וצפח אלו ,וז הח

 היהש יפכ ,תורחא תוחפשמב ידמ

 .תוליצאה תוחפשמה לצא זא גוהנ

 ןומראה

 וארקש ,ןומראה תא יננה תרכוז

 ותוא ופרש םיסורה ."ץלפ , םשב ול

 ,הז ןומרא לא .* הנורחאה המחלמב

 ונתחפשמ ינבמ םיבר ורג וב רשא

 תבש ידמ םיכלוה ונייה ,ץנימו סניפ

 .תודודהו םידודה תא רקבל תבשב

 םייונב םינינב ויה ביבס ,ביבס

 ."תורדהנ תורידו רצבמכ
 יונייזורב ןומראל הסינכה ןילי הטיא

 .הנושארה םלועה תמחלמל -- הנוכה *
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 תופרשה

 תופרשה תכמ

 -- םטועמו ,ןבא יתב ויה הרייעה לש םיישארה היתובוחרב םיתבה לש םבור

 םינשי םיתבו השדחכ ללכ ךרדב התארנ ריעה .םיפער וא םיבג ושע םגגו ץע יתב
 .הב םיטעמ ויה ,תורחא היסלופ תורייע תמגודכ ,שק םייושע םהיתוגגש ,םיעוערו
 1895-ב הינשה ,1875 תנשב תחאה :םיתבה לש וז תוננערל ומרג תופרש שלש
 .הינפ תא שדחל ריעה החרכוה הפרש לכ רחאל .1915-ב תישילשהו

 1875 תנשמ הפרשה

 : הלאה םירבדכ (8) 1875 ,ב"י הנש "ןונבלה,ב רפוסמ 1875 תנשמ הפרשה לע

 ,הפטש תיחשמ ךאלמכו הפוא תיבמ שא האצי ,ה"לרת לולא ב"י ,'א םויב,

 שדקמ יתב .תומלצ איגל הכפה יוני'זורו ,תועש שמחכ החורל רוצעמ ילבמ הרבע

 ,הנש תואמ שלש הז ודוהב ססונתמהו תויפלתל יונבה לודגה תסנכה"תיב ,טעמ

 יבוט ראשו םיחבטמה תיב ,הרות דומלתה תיב ,םילוחה"תיב .ודקומ לע הלע

 היבשויו ,יוני'זור לש הלרוג םיענ היה אל ןוסאה אוב םרטב םג .רפאל ויה םיתבה

 רחסמה ,הגיזמה יתב ךא ויה םתיחמ רוקמ לכ יכ ,בהז תורצוא לע וגנעתה אל

 ,דסחה יתב אלולו .םתיחמ ואצמ םהידי למעמו רמצה ידגב יתבב הדובעהו ןטקה

 .הינעב העווג התע יכ ,הילעמ תוינעה למע טעמ ולקהש

 המכחו הרות האצי ונממ רשא ,הרות-דומלתה תיבב הסחמ ואצמ דלי םיתאמכ,

 ,רמ שיא לכ .לודגה דוד 'ר רמכ םיברה וישעמב ןיוצמה שיאה תחגשה תחת

 לכו הלוח לכל רוזמו ירצ ונתנ המשו .םילוחה-תיבב טלפמ אצמ הנועמו עוגנ

 םיססונתמה םיתיזה ילבש יתש םה אלה הז תיב יקיזחמו .ובכשממ ומוק דע ורוסחמ

 רמכ דחאה ,הראפתל םמש היהי רודו רודל ,םיליכשמה םיריבגה םיחאה ,רזנ ינבאכ

 לשיפ םחורי ר"הומ ודי לע רזועה ריעצה ויחא ינשהו לכימ לאיחי 'ר ג"הרה

 שובחלו תיב םפסאל םילוחה לע התע לומחי ימו ,םמשו ברח הזה תיבה םג .סניפ

 ? םרוזמ

 םשו ,וררועי רבש תקעז הפ .דאמ ארונ ךבצמ !ךרבש בר ,יוני'זור תבה

 ,ןולל םוקמ ילבמ ןאצכ ועתי שיא תואמ הברה .עמוש ןזוא שרחת חרוצ רמ לוקמ

 .והער די לע שיא םיפופצ ובשיו םליכהמ רצ תיבה הנה -- ואצמי רשא הברהו
 ולכוי אל תאז לכב ךא ,םיינעה אשמב תאשל םיברמ סניפ םיחאה םנמא םאו

 .םימשה עיקר תחת םיבכושה םישנאה תסכמ יד הנענ שפנ לכמ בואכמ לקהל

 ,ושוח .לארשי ינב וניחא ימחר ררועל יד יתבתכ רשא טעמה םג יכ ,הוקא

 וחלשו ובל ונבדי רשא לכמ די לע וצבק ,םיאכדנה תרזעל ואוב ,ודומעת לא

 .הפד ד"בא הפי לפמיג יכדרמ 'ר ןואגה ברה םש לע הפל

 ".יקסלאוועראטס .ב .ד :ומע תרצב רצימה
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 : (27) 1886 ,"ץילמה,ב םיארוק ונא הידממב הלודג ךכ לכ אל תפסונ הפרש לע

 הצרפ עירזת 'ד לילב יכ ,ןייטשפא ט"וי 'ה עידומ הנדורג ךלפ יוני'זורמ,
 אלו םהיניש רועב ךא וטלמתה םהיבשוי לכו ,םיתב םירשעכ לכאתו ריעב שא

 ."המואמ םשוכרמ וליצה

 1895 תנשמ חפרשה

 ץע יתב דוע ויה הרייעה יתב .הינש הלודג הפרש הצרפ 1895 תנשב ךא

 זא היה .הזל הז םיקוחדו םיפופצ ודמע םיתבה .שק םייושע םהיתוגגש ,םינטק

 ."קירבאפ-לאנאק,ב ,הגיראל תשורח-תיבב הבהל הצרפ םאתפו .םחו שבי ץיק

 ,תובהלב הרייעה לכ הדמע תורופס תוקד רחאל .םיכומסה םיתבב שיח הזחא שאה

 .םהישארל לעמ גג תרוק ילב יוני'זור ישנא לכ טעמכ וראשנ הלק העש רובעכו

 םשוכרו םנוה לכ תא ודביא םישנאהו ,תובהלה ךותמ והשמ ליצהל היה רשפא יא

 -- םהל הראשג הטילפל .םרועל םתוסכ ךאשכ ,לכ רסוחבו םוריעב וראשנו

 .םשפנ ךא -- םתסונמ םע

 הזחא שאה .היח הפרשנ תקתושמ השא -- םדא ןברק םג היה וז הפרש תעשב

 .האיצוהל םישנאה ידיב קפיס היה אלו םירבעה לכמ תיבב

 : הרזע תקעזב הרייעה ינב םינופ (106) 1895 תנשמ "ץילמה,,ב

 יכב לוק ,ףטו םישנ ,םישנא :םיללמוא תקעצ לוק .הנדורג ךלפ ,יוני'זור,,

 ג"כ ק"שע 'ו םויב יכ ,ונריעל הרקש ארונה ןוסאה לע םימשל דע הלעי הלליו

 לע התלע ונריע לכ טעמכו ,םורממ שא החלוש רקובב תיעישתה העשב רייא

 הטשפתה םשמו שאה האצי סניפ םיסיגה לש השעמה תשורחיתיבמ .דקומה

 םהב רשא ,הנינחהו דסחה יתב לכ ,שרדמה יתבו תויסנכה יתב לכ .ריעה לכ לע

 תונטקה היתויחא רתי לע םהב הניטצה ונתדע רשאו ,םלועמ לארשי ראפתי

 הלכי אל תקתושמ השא ,הינמחר םא ,תחא השא םג .שא תלוכאמל ויה ,תולודגהו

 רשא ,ונריע יתב לכמ .שאב הפרשנ ןברקכו הלועכו 'ה ףא ןורח ינפמ טלמהל

 לש תורועל השעמה תשורח-תיב םג םהיניבו תואמ שלשמ רתויל הלע םרפסמ

 ,רחסמה יתבו תויונחה לכ םע רכישל השעמה תשורח"תיבו יקסנאיפאלאוו 'ה

 תואמל םישנא .ןברוחל רכז ,הלפמ ייע ראשהו ,םימלש םיתב םיששכ קר וראשנ

 ירועצ אד לע .רטממו םרזמ הסחמ ילב ,לכ רסוחבו םוריעב תוצוחב וללוגתי

 ,הלהקה ישאר ,םידבכנ םישנא ונתוארב ,(בר רעצ םירעטצמ ונא ךכ לע) רעטצנ אק

 .םתיב ינב שפנו םשפנ בישהל לכוא שקבל םדי תא םיטשופ ,דסחו הקדצ ישנא

 ,ינא'זורפ :ונריעל תובורקה םירעה הנייהת תוכורבו בוטל תורוכז םרב,

 ובישה רשא לע הבוסוק ריעה דוחיבו וועשרעש ,עזערעב ,ןעטוב ,םינולס ,קסיבוקלוו

 'ה ,םלועה תומוא ידיסח ,םינודאהל םג התאי הדותו .ןוזמבו םחלב וניתושפנ תא

 ונל ועישויו ,ונרעצב ופתתשהש לע ןעהיש 'הל דוחיבו בונאוויא 'ה ,יקסנאקישזד

 .ותילוחמ אלמתמ רובה ןיאו יראה תא עיבשמ ץמוקה ןיא ךא .םדי האצמ רשא לככ

 תומוקמ לכב "םינמחר ינב םינמחר, םשב םיראפתמה ,לארשי ינב ,וניחא ןכל

 םדי תא םכל םיטשופה ,ונריע יבשות ,םכמע ינב ,םכיחא לע וסוח ,םהיתובשומ

 וא םידגב ,"םיפרשנהל הקדצה דעו, ש"ע ודי תנתמכ שיא שיא וחלש .קוחרמ

 םירזענהו םיעשונה תכרבו ,לודג ןובשחל תפרטצמ הטורפו הטורפ לכ יכ ,ףסכ

 .סניפ ביל הירא .סניפ ש"ירב רסיא ריאמ, .אובת םכילע םכידי לע
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 "ץילמה, תכרעמה תיב תאמ דאמ שקבאו םינוכנ םה םירמאנה םירבדה,

 ובתכ רשא םירבדהו .ץחלה לדוג תא רעשל ןיא יכ ,דבכנה ע"כמב םוקמ םהל תתל

 ,הכרב 'ה ןתי וז תוכזבו ,םולש הקדצה השעמ היהו ,תמא המה ל"נה סניפ ה"ה
 .יוני'זור הפ ,ה"נרת רייא ו"כ 'ב םוי םותחה לע יתאב היארלו .טקשהו הולש

 ."ל"נה ק"קפ הנוחה ךאללאוו יתבש

 אובל הששוב הרזעה

 : (122) 1895 "ץילמה ,,ב םיבתוכ םילבוסה הרייעה ינבו ,אובל הששוב הרזעה ךא

 ופלחו ורבע תועובש השלש הז .(!דבכ בער -- שאה רחא) .יאמב 21 יונייזור,

 יפמ תרכנ לכואו ,המימשה בהלב הלוכ לעתו ,שאב יוני'זור ריע הטפשנ םוימ

 שרוד ןיאו ,ריע תוצוחב םיללוגתמ ,םידנו םיענ םעה לכו .ףטו םישנ ,םישנא יפלא

 חולשל הנושארב ושיחה ונריעל תוכומסה תורייעה ל"ת יכ םא .המולשל לאוש ןיאו
 טעמ םג וחלש ןכ ,בערב תופוטעה תושפנה בישהל ,תלוכמ ינימ ראשו םחל הל
 בערהו ףייעה םעה לכ ןה !הז בשחנ המב ךא .תולמשו םיטירח ,תונתכו םידגב

 תוכומסה םירעה םהל ליעוהל הנלכות המו .םדא שפנ םיפלא תשלש רפסמל הלוע
 הלאה םירעה תלוכיב ןיא ןה ?שטלמו הבוסוק ,םינולס ,קסיבוקלוו ,ינ'זורפ ומכ
 םחל רסוח היה אל רבעש עובש דע ,לאל הדות .םחלב בערה םעה לכ תא להנל
 תוניעמ וברחו וללד ,יראה תא עיבשמ ץמוקה ןיא יכ ,הוקת לכ הספא תעכ ךא ,ןוזמו
 יחופנ ,בערב תוגגומתמ תושפנ יפלא !םחלל בער םעה לכ ,הלכלכהו היחמה
 זא ,םיקוחרה םג ,םהיתובשומ םוקמ לכב םינמחרה וניחא וררועתי אל םאו .ןפכ
 ! םחלל בער םעה ,םירקי םיחא .יוני'זור יפרשנ תירחא יהת המ עדוי ימ

 ,אנ ועד .ץוחלו הפשה ןמ תאצויה הלמ איה תאז יכ ,ומדת לב ,בער ירמאב
 םישקבמ ,קנויו ללוע ,שרו רישע ,התרבגכ החפשכ ,םעה לכ ,בערב עווג םעה לכ יכ
 תוסכל תנותכ םישקבמ !ןיאו -- םחל -- ,טושפ רבד םישקבמ ,םשפנ בישהל
 ,יוני'זור ריע לע ולמחו אנ וסוח !םע יבידנ ,אנא !םייח חור םישקבמ ,םהימורעמ
 ,הישרדמ יתב ןברוח לע תננוקמו איה היכוב .דאמ ארונו םויא ,הרבש לודג יכ
 תא בישהל םימחר תשקבמו היפכ תשרפמו תלליימ .דועו דועו ,ח"מג ,ת"ת
 םימחר הילע ואלמיש ,הבער שפנו בל ןורבשב חנאת ,היחמבו ןוזמב היתושפנ
 "..התואפרלו הקיזחהל ,התויחהל

 עיגהל הליחתמ הרזעה

 1895 "ץילמה,ב רמאנש יפכ הרזע חולשל ולחהו םיחא וררועתנ טאל טאל
(199) : 

 ףסכה ףורצב רקיה םבתכמ ."ץילמה, ע"מ ךרוע 'בכ .ה"נרת בא 'ג יוני'זור,
 ,הזב םרה םדובכל הדות בורו .ןוכנל יתלבק כ"ור הששו םישלש םיתאמ ךסב
 שקבא .חצנ תחלצהו בוט בור וזכ האלפנ הוצמ רבדב םיבדנתמה לכל 'ה ןתיו
 דעב ובדנש לע בוטסורב ח"נא כ"היבד יאבגהל הדות ידעב ןתיל םרה םדובכמ
 ינפל ראתל לכוא אל יכ ,יש םדובכ חלשש ,כ"ור האמ ךס יוני'זור הפד םיפרשנה
 ,הב הארנ לודג ןברוחו ןוממש קר יכ ,ריעהל רשא םויאה הארמה תא םדובכ
 .תושפנ חוקפל עיגמ שממ יכ ,הנלכ לע הלוע קחודהו ץחלהו

 ,"ק"קפ הנוחה ךאלאוו יתבש
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 שלש רובעכ .רבדה ךשמנ םינשו םישדח ךא .התוא םקשל ושגינ ריעה ינב
 : םיארוק ונא (158) 1898 תנשמ "ץילמה,ב .המוקיש ךשמה לע םיעמוש ונא םינש

 השמ ג"הרה עושו בידנהל הכרבו הדות םיעיבמ יוני'זור ריע תדע להק,

 ךס הפרשה ירחא םהל וחלשב ,הבידנה וחור לע דנאלדירפ תיבל י"נ ביל הירא

 םיספט לש תודחא תואמ םהל חולשל ףיסוה תעכ .םיפרשנה תבוטל ןמוזמב םיוסמ

 'יבוט לארשי ר"רה רבחמהמ ,רואל ונובשח לע איצוהש ,םישודק תעד רפסהמ

 ר"גה חונמה לש שרדמה"תיב ןינב רמגל שדקמ רפסה ריחמ ,טאטשנזייא ל"ז

 דוע רשאב ,ל"נה ריעה ינבל דאמ ץוחנ ל"נה שרדמה-תיב .ל"ז םייהקז ןושרג

 םה םיחרכומו הפרשב םנברוח ירחא ונבנ אלש ,םישרדמ יתב השמח הל רסחי

 ."םנינמב םיפופצו םיקוחד ללפתהל

 .(םינוש תורוקמ יפל)

 יקסבולוקוס ריאמ

 דיה* ביל

 -- הז ויונכ .סניפ דיחי ביל 'ר ןקסעה הרייעה לש המוקיש חטשב לעפ תובר

 ביל .ירירע ךלה אוה .תויחא קר ולו וירוהל דיחי ןב היהש ללגב ול אב -- דיחי

 לעפ ,תיאוניזורה הליהקה שארב םינש הברה דמע ,שאו ביל לש וניחא ,דיחי

 תא הרכזל הנב ומא וילע התמש רחאל .ומלוע תא הזב ול הנקו הנעמל תובר

 .יוגייזור לש םיכרה הידלי הרותו האירק ודמל וב ,"הרות דומלת,ה

 תנשב הלודגה הפרשה רחאל הלעתה דחוימב

 ונל עודיכ זא וראשנ יוני'זור ידוהי בור .5

 .םשארל לעמ גג תרוק אללו לכ רסוחבו םוריעב

 ימד תא ולביק ,םהיתב תא וחטיבש ,םיטעמ

 ?ראשה ושעי המ לבא .םממוקל ושגינו חוטיבה

 הטורפו ,םיפרשנה לכמ 80% אקוד םיווהמ םהו
 ןיאש ןכש לכ אל ,םוי םוי יכרצל הטרפל םהל ןיא

 ביל השע המ .שדחמ םתיב תא תונבל המב םהל

 םרת ומצעב אוה .םתרזעל ץלחנו םק !דיחי
 עיבשמ ץמוקה ןיאש ןויכמ לבא ,םינוגה םימוכס

 ויריכמ לכ לא םיבתכמ דיחי ביל רגיש ,יראה תא
 ,היסורב םיעודי הישעת ילעבו קסע ישנא ,וידידיו

 ,והועדיש הלא לכ ,ןבומכ .םיפרשנל הכימת שקיבו

 ידיחי, בייל -שיא וכמתו ךרוצה תא וניבה ,הלאכ ויה םיברו

 ,טיעממה דחאו הברמה דחא ,ותלכי יפל שיא

 ,םהישנו םהישנא לע תורשעל תוחפשמ .הז רחא הזב םלת לע ומקוה יוני'זור יתבו

 יתב תא םג .הז רקי שיאל תודוה לכהו .םישדחה םהיתבל וסנכנ םפטו םהינקו

 .ןקית ובורב ברחש לודגה תסנכה תיב תאו .שדחמ םיקהל ץמאתה שרדמה

 ןתיול .א יפמ
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 ?יוני'זורב םיבדנתמ שא יבכמ דודג ןוגרא םקוה דציכ

 ןיאו םהלש שקה תוגג לע ץעה יתבב םעפ אל ןתמח וליכ הרייעב תופרשה

 .אצומ שרדו חונמ ןתנ אל הזה רבדה .עישומ

 הצחרהמ הנהנו רהנב ץחרתמ ינאו ,אבצהמ יבוש רחאל ,1901 תנשב ינרכוז

 םיממורתמ םידבכ ןשע תורמתו תטשפתמו הלוע שא .רבשו דוש הנהו ,יתרייע ימימב

 יתרהמו ידגב תא ןוזפחב יתשבל ,םימהמ שיח יתאצי .עיקרה ינפ תא םיריחשמו

 תרבוע שאה .יתחצונו יתיאר ,יתאב .הרעבתה םוקמל הלועה רתויב הרצקה ךרדב

 ןכו ,השעמ ספאב יתדמע .רצוע ןיאו שקכ חקלתמ שקהו ,תיבל תיבמ רהמ

 ראתל רשפא .ןאכ ועישוי אל םימה טעמו ,ונל ויה אל יוביכ ילכ יכ ,םירחא ודמע

 תטהול שא תומדב הז ללותשמ ביוא לומ םינוא ירסח ונדמעב ,ונחור בצמ תא

 .םיצע תורוש המכ ובו ןגל העיגה שאה .וננואפקמ ונררועתה הנה ךא .הלכמו

 יתמתרנ .ופרשי אלו וקלדי אל ןגל רבעמש םיתבהש ,חוקת שי ןאכ התוא רוצענ םא

 .תמייאמה שאה לע םיתקרז ינאו ,דיב אבה ילכ לכב םימ יל ושיגה םישנאה .הדובעל

 ,תובהלה לע ונטלתשה רבד לש ופוסב .וז הבולע הרוצב יוביכה ךשמנ תועש

 ינוביכשהו םהידי לע םישנאה ינואשנ ףלועמ .יתפלעתהו חוכ יתרצע אל ינא ךא

 טאלדטאל .ישפנ תא תויחהלו תותשל והשמ יל ואיבה .ץוחב םילספסה דחא לע

 טהלמ הלפרעתנש ,יתרכהל יתרזחו יניע תא יתחקפ .יפאמו יתואירמ ןשעה אצי
 .ןשעה קנחממו שאה

 יתנאמ .לבור 25 לש סרפ יוני'זור לש תינוריעה הצעומהמ יתלבק תרחמל

 .הרייעב שא יבכמ דודג תמקה ןעמל ל"נה ךסה תא םרות ינאש ,יתעדוהו םלבקל

 ,הידבכנ תא הפסא ריעה תצעומ .הירחבנו ריעה ישנא לכ יניעב ןח אשנ רבדה

 דודג ירחוש ונגראתה םהיניבמו ,'וכו םידימאה הירחוס ,הבש תשורחה יתב ילעב

 שלש ךס ףסאנו םילבור השלש םרת םהמ דחא לכ .יוני'זורב םיבדנתמ שא יבכמ

 הלחהו .הווקמה דודגה םקו .ל"נה םילבור השמחו םירשע ופסונ םהילע .לבור תואמ

 .הרייעה תודלותב הל תובר תואצותש ,וז הבושח תינושאר הלועפ

 תא יתאצ םוי דע הז דיקפתל םינומא יתרמשו דודגה שארל זא יתרחבנ
 .הצרא יתולע םע ריעה

 ןתיול .א יפמ

 יוני'זורב םיבדנתמ שא יבכמ דודג

 ,המודאה תינוכמה תא ונינפל םיאור ונא ,"שא-יבכמ,, םילמה תא םויה ונאטבב

 תרהממ איהשכ ,ריעה תובוחר תא השיערמ הלודג העורת לוקבו ףעיב תרבועה

 םיעדויה ,ןויסנ ילעב םישנא םידמוע תינוכמה לע .הפרש תובכלו הרזע שיחהל

 .תיחשמה ןטשה תא רוצעלו םתושרבש םיללכושמה יוביכה ירישכמב לועפל

 שא"יבכמ דודג, םשב זא ארקנש המ ןיבל םויה הז גשומ ןיב ןוימד ןיא

 אלו ,םיבר םידיקפת יוני'זורב ל"נה דודגל ויה תאז תחת לבא ,הרייעב "םיבדנתמ

 קר הרייעה תא שמשל דודגה היה ךירצ הכלהל .הרייעה ינבל םיעודי ויה םלוכ

 תידוהיה הרייעה יריעצל תורשפאה תא ןתנ אוה השעמל ךא ,הפירש לש הרקמב

 .הרקמ לכב ימצעה םדובכ לע הניגמה הביטחכ ןגראתהל
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 ותישארב "יוני'זורב םיבדנתמ שא יבכמ, ןוגרא

 ,סניפ לשיפ ,יקצנמק ,קיניובח קחצי םהרבא : לאמשל ןימימ םיבשוי הטמלש הרושב
 .סניפ יכדרמ ,-- -- =

 ,'ץיבונושמש בקעי ,הקיש ,יקסנילפק הקשמ ,- ,-- ה- -- : הינפלש הרושב
 .-- ,יקסנצח רזיל ,קיניובח לשיפ ,סניפ ביל הירא ,(שאה יבכמ שאר) ןתיול אבא

 ךא ,םירצונו םידוהי :ןיפכד לכ תא םירבחכ לבקמ הכלהל היה הז דודג

 י"ע ימשר ןוגראכ רכוה דודגהש ,ןבומכ .םידוהי םלוככ םבור וירבח ויה השעמל

 .וינפ תא לביקש הז דודגה היה הרייעב ךלפה רש רקיבשכ ,ךכ םושמו תונוטלשה

 יכ ,תופרש יוביכ תעשב הרובג ישעמ קר אל ותוכזל םושרל לכי הז דודג

 .רחא גוסמ תופרש יוביכ -- תימצע הנגהו תימצע הרזע לש םיבר םירקמ םג םא

 ילב ןאצכ הראשנ הרייעהשכ ,הנידמב ןוטלשה יפוליח םע םימעפ שולש

 תויוערפתה ,רדסדיא וענמו םוקמב םידיחיה קוחה ירמוש הז דודג ירבח ויה ,העור
 .דושו

 תשוחנה ידקסק םישובח םהשכ ,ךסב דודגה יריעצ ורבעשכ םעפ לכבו
 תא םיפקוז םידוהיה הרייעה יבשות ויה ,םיפיה דרשה ידגב םישובלו םיקירבמה

 אלו םוני אל הנה, תניחבב רתי ןוחטב תקדצומ הואג ךותמ םישיגרמו םתמוק
 ."לארשי רמוש ןשיי

 ןתיול .א יפמ

 שאה-יבכמ דודג ידעצמ

 ,הרייעה ידלי ויה ,שאה יבכמ דודגל הקעזאה תוא ןיעמ ,הרצוצחה לוק עמשהב
 תא תוארל יל היה דחוימ גונעת .םנודעומ לא ץריץא ,םידליה ןיב דלי ינא ףאו
 הפישנה ילכ .םיימשרה וידעצמב וינומאבו ויליגרתב ותוולל ,רדתסמה דודגה
 .שמשה רואל םיקירבמו םהידיב םיצנצנמ ויה שאה יבכמ ןיבמ תרומזתה ירבח לש
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 הדיעצה תא תוארמ וניניע ועבש אל .םינינרמ תכל יריש םיעימשמ ויה םידעוצה
 הזילעה תורצוצחה תעורת תא עומשמ -- ונינזאו ,הלא וניריעצ לש ךסב הפיה

 הירבח לש הקזחה הדיעצה לוקל שאה יבכמ תרומזת לש תכלה יריש .תדדועמהו

 ונתמדא לע ונייח תע ,רבעה תונורכז זא יב וררועתנו .זועו הואג בלה תא ואלימ
 דוע :הוקת המעפ בלבו ,םילשוריו ןויצ תוצוחב הפוקז המוקב ונילייח ודעצ תעו

 היוח יעגר ופלחש לע רעצבו ,בר ןמז ךשמי דעצמהש ,וניצר .םדקכ ונימי שדחנ

 .דעצמ לכ רמג םע וניתב רבעל ונינפ המיענ
 יקסבולוקוס ריאמ

 1904 תנשב הרייעב תוערפ ששח

 ןכל םדוק התיה םתדובעש םילעופה .היסורב תובשנמ ולחה תושדח תוחור

 .תותיבש וצרפ .ןגראתהל ולחה ,םועז םולשת ,רפסמ אלל תועש :ךרפ תדובעל המוד

 םעז תא תונפהל וטילחהו וז תוררועתה ינפמ וששח םיסורה .תושירד ולעוה

 ןיב ותלועפ תא לעפ הז קסופ יתלב יוסיש .םידוהיה דגנ םילבוסה םינומהה

 ןיבמ תושפנ חוצרלו זב זובלו ללש לולשל וננוכתה םהו ,םייוגה ,תורייעה יבשות

 ,ונינכש לש םפאב םג הלעו ריואב אשינ םידוהיב תוערפ חיר .םידוהיה םהינכש

 .הרייעה ידוהי לע תולעל םינכומ ויה םה ףאו ,םיכומסה םירפכה יבשות

 םהו) םידוהיה שאהייבכמ ירבח תא יתנגריא

 קשנה םנמא .תימצע הנגהכ (םירבחה בור ויה

 הרייעה לכב םיחדקא רשע םינשכ :טעומ היה

 לכה ךסב -- שאה יבכמ תיבב םיפסונ השלשכו

 תוליעי םיכרד ונשפיח .םיחדקא רשע השמח

 הרקמבש ,ונטלחה .ןימאת תאצמו תשפיח .הנגהל

 האובתה ימסאמ דחא תא תיצנ ,תונערופ לש

 ,םיערופה וישנאב עודיה ,םינכשה םירפכה דחאב

 םרפכב שאה תא תובכל רהמל וכרטצישכ אליממו

 .הרייעה תא ובזעי ,םה

 הרייעה ידוהי לע ןגיש ,יתרטשמ חוכ ונשרד

 ןיצק) בטסירפ עיגה .םיתסומה םיערופה ינפב

 וסחי .םיזעונ םירטוש המכ יווילב שדח (הרטשמ

 ןתיול אבא ,ול ורמא יכ ,ןיוע היה ילא הז הרטשמ ןיצק לש

 לש ןוגה םוכס םעפ לכב ול תתל השרמ יניאש

 בתוכו בשוי אוהשכ ,ורדחב ינלבק ,יאובב .וילא יתארקנ םימיה דחאב .דחוש

 ןיצק ינפב םדא בשי אל יכ ,הכחמו ןמזה לכ דמוע ינא .ילא בל םש ונניאו

 הביתכה ןחלש לע יתנעשנ .ותביתכב ךישממ אוהו .ךכ לע שקבתי םרט הובג

 :סעכב ארקו ושאר תא םירה אוה .ולש

 .(רגנ יננה) !ךלש םירגנה ןחלש הז ןיא -
 .יתינע -- ךלש הביתכה ןחלשכ יניעב בושח ילש םירגנה ןחלש --
 .סעכב -- ףצחתמב -- יב לכתסהו ושאר תא ףקז אוה

15 



 .ינלאש -- !התא ימ --
 .לודגה כ"היב יאבגו םיבדנתמ שא יבכמ ןוגרא שאר ,יוני'זור ריעה בשות ---

 :ורובד לוק תא ךימנה אוה
 ? תאב המל --
 .יל תארק יכ --

 :ולאשו וריכזמל ארק אוה

 ?ותוא תנמזה המל --

 .ריכזמה הנע -- ותא רבדל תיצר יכ --

 םירדסמ םתא המל :חחושנ ,ןאכ התא םאו ,ךתא רבדל יתיצר .ןכ ,הא --

 ? תותיבשה תא
 ינגראמלו יל המ -- יתינע -- הנוכנה תבותכה יפל םעפה תינפ אל --

 ? תותיבשה

 ןוטלשה) םיערפתמ םירכאהו תומוהמל תומרוג ולא תותיבשש ,עדוי התא --

 .(םיתיסמה ןיב היה ומצע

 ?ךלש םיטעמה םירטושל רזעל היהנש ,ךנוצרב שי ילוא --

 התיה -- ונמצעב רדסה לע רומשל םילוכי ונא .הרזעב ךרוצ ונל ןיא --

 .וגתחיש הרמגנ תאזב .ותבושת

 ,הרושכ םניא םינינעהש ,וניארשכ דחא ריהב םויב .םינכומ ונייהו ונגראתה

 תיצהש ,םירוחבה דחא תא ונחלש ,ונדגנ תישממ הלועפל םיננוכתמ םירכאהו

 וכילשה ,הרייעב הפי וארנש ,שאה תובהל וצרפשכ ."הילוו, רפכב האובת םסא

 םרפכב הפרשה תא תובכל וצרו םהידיב םינכומה תיחשמה ילכ תא םירכאה
 .רבע לכל ורזפתה ,ןבומכו ,םהלש םתיבב ,םה

 ,תוערפ לע םולחל ,יוני'זור ינכש ,םיוגה דוע וזעה אל זאמו .חילצה ונסיסכת

 .הדימ דגנכ הדימ םהל ומלשי לארשי ירוחבש ,ועדי יכ

 ןתיול .א יפמ
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 תונויצה ינצנ
אעאאמאאהאאאאאאאקעאאאקיקהיקקקיקרקקהיעיק עא את

 טאאאאאאאאאאאאאמאאאאא

 ּוׁשּוח ,םיחא ,ּוׁשּוח

 ושּוח םיִחַא ,ּוׁשּוח

 ּניֵמָעְפ הָמיִרָנ
 ּוׁשּוט ,םיִחַא ,ושוט

 ּונֵתָרֹוה ץֶרֶאָל

 ,הָחּונְּמַה ּונָל אל

 עֹוּגְרַּמַה ּונָל אל

 הָחּורְּקַה ץֶרָאְּב
 .ַעֹורְזָאָה ןֹוטְלָׁשִמ

 ...ושוח ,םיִחֲַא .ּוׁשּוח

 ּולָּתַהְי יִּב יַעֵר
 !הָׁשָרֹומ ץֶרֶא ףָל המ
 ּוליֵליִי םיִּיִא םָׁש
 .הָשָדֲח ץֶרֶא ּףֶל רּוּת

 ...ושוח ,םיִחַא ,ּוׁשּוח

 ּוצֵצֹולְתִּת ,םיִאָתִּפ ,אָנ לַא
 !םִא יֵחְכֹוׁש ,םיִנָּב ,אָנ לא

 ּוצֹורְפִי זָא םֶכָּב ןֶּפ
 ...םֵׁש יִרְרֹוצ ,ּוניֵרְרֹוצ

 ...ושּוח ,םיִחַא ,ּוׁשּוח

 סניפ לכימ לאיחי
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 יוני'זורב תונויצה ינצנ

 הירוטסיהה תמב לע העיפוה ןויצ-תביח תעונת .ביבסמ התיה תרחא חור

 וררועתנש םינושארה ןיב .יוני'זורל םג עיגה תאז העונת לש הלוק דה .ונלש
 ויה וז החפשמ ינב ןיבמ הז חטשב תויראה .סניפ תחפשממ םידחא ויה ,הז דהל

 .סניפ לשיפו סניפ לכימ לאיחי :שאו ביל לש ויחא ינש

 סניפ לשיפ

 ץיבוטקב ןויצ-יבבוח תדיעו יריצ השמחו םישלשמ דחא היה סניפ לשיפ

 תולודגה םירעה ןיב המישרל סנכהל הנטקה יוני'זור התכז ךכ .(1844) ה"מרתב

 .וז הדיעול םיריצ וחלשש ,ןהימודו הגיר ,הסדוא ,קוטסילאיב ,השראוכ

 לע תסנכהיתיבב ותבשב תבש ידמ שרוד סניפ לשיפ היה ,התיבה ובוש םע

 םרותו ןויצ-תביחל תויבגמ תרבעהב היה ליעפ לוחה תומיבו .םילשוריו ןויצ

 הינשה הדיעוה יריצ ןיב בוש כ"חא םיאצומ ונא סניפ לשיפ תא .ומצעב טעמ אל

 .(1902) ב"סרת לולא 'ח--בב קסנימב המייקתנש ,היסור ינויצ לש

 תמחלמ ץורפב םלועה םע םירשקה וקתונש דע תינויצה ותוליעפב דימתה אוה

 יוגי'זזור .סניפ לשיפ רטפנ ,ח"ערת תנשב ,וז המחלמ ןמזב .הנושארה םלועה

 המישר תרסומ ותומ לע .יצחו םינש שלש הז ינמרגה שוביכה תחת זא התיה

 :הלאה םירבדכ ,23 רפסמ (ןועובשכ השראווב זא העיפוהש) "הריפצה,ב

 סניפ לכימ לאיחי 'ר םכחה יחא -- סניפ לשיפ 'ר ומלועל רטפנ יונייזורב,

 ןויערל םינמאנהו םינושארה ןויצ יבבוחמ דחא היה סניפ לשיפ 'ר .םילשוריב

 היה אוה .ינויצה ןויערל תובר תושפנ שכור היה תומכוחמה ויתושרדב .םעה תיחת

 ארוקו םישרדמבו דומלתב תוקומע תועידי לעב ,ןשיה שרדמה תיבמ םכח דימלת

 ונממ החקל המחלמה םלוא ,החורהב יחו דימא היה וימי לכ .תיללכ תורפסב הברה

 ןייוצמה שיאה יח דדובו דומלג .היסורב םיבשויה וינבמ ותוא הקיחרה םגו לכה

 ."ה"בצנת .וז ותדלומ ריעב הנורחאה הנשב הזה

 םניפ חנ דוד

 ישנא תא ףסוא היה אוה .בהלנ ינויצ היהו ויבא יכרדב ךלה לשיפ 'ר לש ונב

 .תובהל בצוח ויפו ץראה בושי לע םהינפל םאונו תסנכה-תיבב הרייעה

 סניפ לכימ לאיחי

 הצרא הלע ,השעמל הכלה ןויצ תביח תא םישגהל טילחה לשיפ לש ויחא

 .אבה קרפב וילע .שדחה בושיה ינוב ינושארמ היהו ח"לרת תנשב

 ןתיול .א יפמ

 סניפ לכימ לאיחי

 ךלפ ,יוני'זור ונתרייעב (1843) ד"רת ירשתב ג"כב דלונ סניפ לכימ לאיחי

 אוה .ץראב כ"חאו הלוגב יזכרמ שיאכ ינויצה םלועב ותפוקתב םסרפתהו ,ונדורג

 ,רדחב םג .םיניוצמה ויתונורשכב ןייטצה ותודליב רבכו ,יללכו ידוהי ךוניח לביק

 ןכאו .תודיתע ול אבינ ,הפי לפמיג יכדרמ 'ר ,ובר .םילועמה ןיב היה הבישיב םג
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 בבוחכו דחאכ ליכשמו הרות שיאכ לאיחי כ"חא םסרפתנ עודיכ יכ ,הדבתנ אל

 "למרכה,ב וירמאמב .יטסיצילבופ ןורשכבו הלועמ ירבע ןונגסב ןנוחמ ,בהלנ ןויצ

 םיליכשמה תועיבת דגנ םחלנ "ןונבלה,,בו

 ישנאו םיללובתמה דגנו תדב םינוקיתל

 םיגופסה ,םינונשה וירמאמ .המרופרה
 םייחצנה םיכרעה תצרעהו לארשי תבהא

 רפסב וסנוכ ,תידוהיה תרוסמהו תדה לש

 עיפוהש .,"יחור ידלי, םשב םיקלח ינש ןב

 .(1872) ב"לרת תנשב

 הצרא ותילע

 הדסונשכו ,וינפל ךלה בוטה ומש

 השמל הנש 90 תאלמב ,1874 תנשב ןודנולב

 ידכ ,"השמ תרכזמ, ןרקה ,ירויפיטנומ

 לארשי ץראב ירבעה בושיה סוסיבל עייסל

 ,תשורחו הכאלמ ,תיאלקח הדובע י'ע

 ץראב הרבחה חוכיאבל סניפ .מ .י רחבנ

 סניפ לכימ לאיחי (1878) ח"לרת לולאב ח"יבו .לארשי

 הנב אוה .ודיקפתל סנכנו הצרא הלע

 ."השמ ןורכז,ו ?השמ ןימי, ,"השמ להא, ,"השמ תרכזמ , תונוכשה תא םילשוריב

 םתקסעה םשל ,םיפערל תשורח-תיב םש םיקהו אצומ הבשומה ידסיממ היה אוה

 יהופדר םילשורי יאנק .םהיפכ עיגימ סנרפתהל םיצורה םילשורי ישנא לש

 דסיי גרבצרה באז ר"דו הדוהי ןב רזעילא םע דחי .ולשב אוה ךא ,והומירחהו

 יפב תירבעה ןושלה תאיחהל הפיטהש ,"לארשי תיחת, הרבחה תא םילשוריב

 יבבוח , לצא תודיקפב דבע ןיקמויט ימיב .תימואלה הירפסה ידסייממ היה אוה .םעה

 אוה ."הרזעה תרבח, לש םירומל שרדמה תיבל הרומכ שמיש בר ןמזו ,"ןויצ

 ?ושוח ,םיחא ,ושוח, :רישה תא רביחש

 הענמנ הינקה לוטיב תנכס .הוקת-חתפ תמדאמ קלח תשיכרל רזע סניפ .מ .י

 ,הב בושיה שודיחל איבהו ,ותשא יטישכת תריכמ ידי לע לביקש ,ףסכל תודוה

 תואלקחה לש םינושארה םיכבדנה תא חינהל םיבשיתמה ידיב עייסו ,ברחנש רחאל

 ,אוהו .הילחנתמ תבוטל לעפו "הלעמה"דוסי יצולח , דעוה שארב דמע אוה .תירבעה

 וישעמב תרתוכה תלוג ,םייו"ליבה תבשומ -- הרדג תא ללכישו חפיט ,דסיש אוה
 .לארשי-ץרא בושי ןעמל

 ? דציכו

 םייוליבה תרזעל

 תחת לארשי הוקמב השקה הדובעה ירוסי .שואיה ףס לע ודמע םייוליבה

 הטשוקב םהיגיצנ וגישי טעמ דועש ,הוקתה ;וכלהו ורבג -- שריה לש ולוע

 ,שדחה רואה ;התדבתנ -- תפומל םתבשומ תמקהל הווקמה המדאה חטש תא
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 ,םעה יצולח םע ביטיהל בשחש ,רטנ לרק לש ותעפוה םע הלפאה ךותמ עקבש
 םכל וחק, :דהא רבד קר םישאיתמל עיצה שריהו .ימואתפה ותומ םע הבכ
 הדבא, :אצי לוקהו ץראה תא ואצי םידחא ."הקירמאל ועסו ךרדה תואצוהל
 ."םוק אלל ו"ליב תדוגא

 הנוכנה העשב םהל ריאה אלול ,םיעיגמ םירבדה ויה ןכיה דע עדוי ימו
 םדימעהלו ,וליב ינבל םחלהל ץצוח אציו ,וינתמ תא רגח אוה .סניפ לש ובכוכ

 תומורת ולבקתנ .ירפ האשנ ד"מרת ץיקב סניפ םיקהש הרעסחו .עקרקה לע
 סניפ ףסא שיח .הרטק יברעה רפכב לודג המדא חטש תונקל רהימ סניפ .תונוגה

 ,םייוליב העשת לש הרייש האצי ה"מרת תנש הכונח לש ינש םויבו ,וליב יחדנ תא
 קילדהל ףוס ףוס וכז ,שואיו הוקת ,תובזכאו תוחטבה לש יצחו םיתנש ירחאש
 םשב םתלחנל וארקיו ,םה םתמדא לע םיבכמה לש הלואגה רנ תא םירעוס תושגרב

 ,לובג היה אל סניפ .מ .י לשו םייוליבה לש םרשאל ."הרדג,

 ןידבאד לע לבח

 (24) ג"ערת "ריעצה לעופה,ב ץיבוניבר בקעי בתכ ג"ערת תנשב ותומ םע
 :ןמקלדכ םירבד "תומישר,ב

 .לכה שארב השעמה תא דימעמ (סניפ .מ .י) אוה ףא היה םולבנילילכו?

 ,עדמבו הרותב ךכ לכ תובורמ תועידי םע ךתומכש םדא, :םעפ ותוא יתלאששכ

 הלמ לכש ,וזכ הביתכ םעו ןונגס םע ,ןורשכ םע ,וזכ תינושל הריצי לש חוכ םע

 םיבוט םירפס המכ !םילשורי ידסומ לצא ךל המ ,ךתומכש םדא -- עלס איה

 בותכל ךירצש ,ךל רמא ימ יכו, :ומוקממ זא אוה ץפק 1ונל תתל לוכי תייה
 רתויה רפסהמ הבושח רתוי "הרדג, תריצי ןיא יכו !םידסומ רוציל אלו םירפס

 םאו ,ונממ םיבוטו םילודג ורציש ,םירפוס ףלא םירשע ונלצא םנשי 1בוט

 המכ -- דסומ ,הבשומ לבא +הלא וליעוי המ ,סניפ לכימ לש םידחא דוע ופסותי

 * ןיבמ ינא הז -- ורצי תובשומ +םירפס ךל םירסח יכו ?ונלצא םנשי

 :ילזרב עשוהי בתוכ (25) ג"ערת "ריעצה לעופה,בו

 דוסי לע ללכ ומלח אלש ,ןמזבו םוקמב ,הטילב החדנ הרייעב הנש 70 ינפל,
 ,סניפכ חור ריבכו תועד ללוחמ ונברקב דלוויהל לוכי תובאה ץראב אירב בושי

 תודסומ) םיירוטלוק םידסומו תובשומ תרוצב םיסנפו רוא ילדגמ דימעהש
 תובשומה ,םירברפה ,םירעה ךותבש ש"כו ש"כ ירה .לארשי ץראב (םייתוברת
 םיככזמו ףוגה תא םיריבגמ לארשי ץרא לש השמשו הריואש תומוקמב ,תווחהו
 ,םיסנפ קר אל ויהיש ,הלאכ םיסניפ -- ודלונ רבכ ילוא וא -- ודלווי שפנה תא
 ."הנויצ הלועה ךרדה תא וללסיו וריאי רשא ,רוא ידומע םא יכ

 תובוחר וארקיו לארשיב רפכ ארקי הינבמ דחא םש לעש ,יוני'זור התכז
 יקסבולוקוס ויאמ .לארשי ירעב

 סניפ לכימ לאיחי לש ויתולועפ לע דועו

 םירבד םיאבומ 6 דומעב ,ז"טשת ןויסב ן"ט ,25.5.56 םוימ "רבד, ןותעב
 :ןלהלדכ

 .ץראב ןויסימה דגנ המחלמ תונש 60,
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 ןיקמורפ .ד .יו סניפ לכימ לאיחי ידיב םילשוריב הנגראתנ הנש םישש ינפל,
 הלחה ץראב ןויסימה תלועפ .ןויסימה דגנ המחלמה הרטמל הל הדימעהש ,הרבח

 ,"תירצונ-תידוהי הדע, ןיעכ םילשוריב הנגראתנ 1856-ב דועו ,הנש האמ ינפל

 .םילשורי ידוהי 7500 ןיבמ םידמושמ 120-כ הבו

 םיכמתסמ םהו ,הנידמה םוק ירחא םג לארשיב לועפל םיפיסומ םירנויסימה,

 תודסומ לש םתלועפל עירפהל ןיא,ש ,1947 רבמבונמ מ"וא תטלחהמ 'ב קרפ לע

 ."'איהש תד לכ לש הקדצ וא תד

 "יחור ידלי,מ םיעטק

 המרופרה ישנא

 תופחל םיגהונ "םינקתמ,הש ,סניפ .מ .' רמוא המרופרה ישנא תודוא לע

 סניפו .דאמ דע הבגשנה תילארשיה הדועתה תרותב תיתעימטה םתודבע ןולק לע

 תאו תימואלה היוהה תא ונילע הפוכ תאזה הדועתה יולימ אקודש ,םהל ריבסמ

 ןוקית לגד תאשונ תויהל וז המוא,ב רחב 'הש הדומ אוה ...ונתרותב תוקידאה

 תא םהילע סימעהל םייוגב ריצכ החלוש אל םלועמ, ךא ,"ידש תוכלמו םלועה

 םימעה לע התלועפ תא תלעופ איהו ,"ברח תייפכו ןושל תקלחב םיפורצה םידומילה

 : שמשל הז ןודינב המואה המוד ...ןירשימב אלו ןיפיקעב

 וציפי הינרק יכ ,תעד ילבמ ,תחרוז-תפאוש המוקמ לאו תכלוה רקי שמשה,

 עיקרה הבוגב המח לגלגכ תילארשיה המואה תא החגשהה התלת ןכ ,םייחו הכרב

 ,רסומ תחכותו םייח ךרדב הרואל וכלי םיבר םימעו ,םירבע לכל הרהנ ץיפהל
 ."הבוט הל וריכי םינורחאהו ,התלועפב האגתת תחאה רשא ילבמ

 ימינפה חוכה תא ררועת , אמגודה קר יכ ,ןיפיקעב אלא ,ןווכמב אל ונתעפשה

 רשא ,תדחוימ הרבח,כ םייקתהל תירבעה המואה הכירצ ךכיפלו ,"וילאמ לועפל

 הרשי הגהנה -- הייח יסיסבו ,היתונקת ןה תווצמה ,הסקנפ אוה הרותה רפס

 האלממ דבל התואיצמב איה יכ ,הערל וז הרבחב תעגל רוסאו ,םיקידצ םיקוחו

 | ."םלועב התדועת תא

 הנבה רסוח םיחיכומ םיליכשמה תועיבת

 תווצמה יכ ,הנבהה רסוח תא םיחיכומ תדב םינוקת םיעבותה םיליכשמה

 םע תורשקתהל ,בוט לומגל ,הבוט תרכהל ,הבהאל םדאה בל ךרוצ,מ תועבונ

 ."םיהלאב תוקבדל ,חורה תרהטו השודקב שפנה תואשנתהל ,בגשנהו הלענה

 םיללובתמה דגנ

 אוה ענמנה ןמ, ןכ לעו םואל אלא ,תיתד התיכ םידוהיה ןיאש ,עבוק סניפ

 איה לארשי תד יכ ,םואלב םואל רימהל ותדו ותרות םע ןמאנה לארשימ שיאל

 תומא 'ד אלא ול ןיאו וצראמ לארשי הלג יכ םאו ...םייחב הבלושמ הנידמ תרותכ
 עברא םוקמ יכ ,ונתדוגא ריתהל חלצי אל וילע רצוי ילכ לכ םוקמ לכמ ,ותרות לש

 טלפמל ול יהיו ,הבורמה תא קיזחמה טעומ אוה ,ןהב דמוע לארשיש ,ויתומא

 ."םיבעה ןיבמ שמשה ול חרזיו םעז רובעי יכ דע ,רעסו העוס חורמ הסחמו

 סניפ .מ יי
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 ןילי הטיא
 תיבל הרופצ היח המאלו סניפ .מ .י 'ר היבאל 1868 תנשב יונייזורב הדלונ

 -- יללכו ימואל ךוניחו תונבל "רדח,ב ידוהי ךוניח הלביק .אירול הירמש 'ר

 .הירוה תיבב
 ,הטיא ןהיניבו ,ויתונבו ותשא הצרא ולע ,סניפ .מ .י לש ותילע רחאל םיתנשכ

 הב שדחלו הוקת חתפב לחנתהל ואבש ,"םיאקוטסיליבה תצובק, ילוע םע דחי

 .ונל עודיש יפכ ,ךכב םהל ורזע ותשאו לאיחי 'ר .בושיה תא
 הלעבל הרשפיאו ודגנכ רזעל ול התיה ,ןילי דודל הטיא האשינ ה"מרת תנשב

 .תויעדמהו תויתורפסה ,תוירוביצה ויתולועפלו תיכוניחה ותדובעל רסמתהל

 תיב תא ד"נרת תנשב הדיל הלביקו "םישנ תרזע, תדוגא תא המא הדסישמ

 רקיעב הלפיט ךליאו ב"ערת תנשמו .התדובעב הטיא הל הרזע ,חור ילוחל הסחמה

 איה .תיאופר הניחבמ ההובג הגרדמל הנש 25 ךשמב ותוא התלעהו דסומב הטיא

 ושאיתנ טעמכ הלהנהב היתורבחשכ ,רתויב תושקה םינשב ומויק רמשמ לע הדמע

 םירעל תעסונ התיה איה .תובוחה לוע תחת וערכו ותקזחהל םיפסכ רסוח תמחמ

 הדסיו העיגה תירבה תוצראל ףאו םיכמותהו תורבחה רפסמ תא הלידגה ,תובשומלו

 ימיב םייכרוטה תונוטלשה ורמא רשאכו .תימלשוריה "םישניתרזע,ל תב-תרבח

 ראש ןיב -- חור ילוחל הסחמה תיב ןינב תא םג םירחהל הנושארה םלועה תמחלמ

 תקלחמ להנמ ינפב הטיא הקרז ,יאבצ םילוח תיב יכרצל -- ומירחהש רוביצה ינינב

 הבוגתבו ,בוחרה לא םילוחה תא איצוי ומצע אוהש ,דסומה תוחתפמ תא תואירבה

 .ןברוחמו לושינמ דסומה תא הליצה וז הצימא
 סופיט תפגמב םילוחב הלפיט ,םילשורי יבשות לש לבסה תא לקהל הדקש ןכ

 דוחיב .תוקבדתהה תנכס ינפמ העתרנ אלו רוסחמהו בערה בקע הצרפש ,תורהבה

 תנוכשב םילוחהו םיבערה םינמיתה תוחפשמל תופורתו ןוזמ איצמהל ודקש

 ."תונכשמ,

 תונבל הכאלמה"תיבו ןועמה לש ותגהנהבו ודוסיב הטיא הפתתשה ןכ ומכ

 תיב ,,ןויצ-תב תירב תונב תכשל ,דסח תולימג תרבחב הלעפ ,םילשוריב לארשי
 ."תירב תונב,ו "תירב ינב , לש םדוסימ "םילועה

 ץראל "תירב ינב, לש הלודגה הכשלה התוא הדביכ היתולועפל הרקוה תואל

 תלשממ תצלמהב -- חל הקינעה הינטירב תלשממו "דובכ תאישנ, ראותב לארשי

 הריזחה איה ךא .תיטירבה הירפמיאה רבח 24.8.2. ראותה תא -- (י"א) הניתשלפ

 השע ןכו 1939--1936 תוערואמ ץורפ םע הלשממל ראותה תא האחמ תואכ
 .דוד 'ר הלעב

 ץראב רפסה יתב לע הנוממה ,םעוניבא הנב חצרנ ל"נה תומוהמה תפוקתב

 תא המייס א"שתב ."יאצאצל,, תונורכז רפס הרביח הנש התואב .הלשממה םעטמ

 .ומייסל הקיפסה אל ךא ,ישילש בותכל הליחתה .ינשה קלחה
 .תובר םינש ץראב םירומה תורדתסה שארב דמעש ,ןילי רזעיבא הינב ןיב

 והדת דוד יפל

 רוחש ףלוו באז ברה
 ,וירוה םע א"לרת תנשב "רדחה, ליגב הצרא הלע .1869 תנשב יוני'זורב דלונ

 "םירדח,ב וידומיל תא ףלוו באז רענה ךישמה ןאכ .םילשוריב ובשיתה רשא
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 יופירה תוטיש תא םילשוריב גיהנהו תואופר רחסמב קסע ותורגבב ."תובישי,בז

 הנשיה הטישה םוקמב תחקרמ יתב תופורתו םיכמסומ םיאפור ידי לע תויעדמה
 .תותבסה תופורתבו םיכמסומ יתלב םיאפורב שומיש לש

 לביקש ,ויפתושו רוחש םשב קסע ופיב יקסרזיא קחצי ובורק םע דסי ד"סרתב

 .ץראב תואלקחה תרזעל הז ףנעב ןושאר -- םיימיח םילבז תצפהל תויונכוס

 ,םיינחיר םינמשו םילבז תוישעתל םלג ירמח אוציל ןושאר היה ןכ

 יכרצבו םיקסעב תוברה ויתודרט לכ םעו םילשוריב וקסע תא להנל ךישמה אוה

 הב ,השמ ןימי תנוכשבש שרדמה תיבב וא ותיבב הרותל םיתע עבוק היה רוביצ

 םידבוכמה "םיתבה ילעב, בורשכ ,תומוהמה תונשב ףאו .הנש םישמחל בורק רד

 הביבסב ותוראשה רבד תא .יברע בושי תפקומה ,וז הנוכשב אוה ראשנ ,הנממ ואצי

 ץולח תדמע ןקורתת ךכ ידי לעו תינומה הביזעל ותאיצי םורגת לב :קמינ וז

 .עזגו תד לדבה ילב םיבשותה לכ לע דבוכמ היה תוימורתה ויתודמ ללגב .תידוהי

 ותרזעב .ץראב תועקרק תלואגל םיברעה םע םיבוטה וירשק תא לצינ אוה

 תנוכש תברקב תועקרק ולאגנ וידי לע .הוקת חתפ תביבסב םיבר םיחטש ולאגנ

 .דועו "לחריתמר, ץובקה הנבנ םהמ קלח לעש ,תויפלת

 תבישיו יללכה דסחיתולימג יאבגמ היה .רוביצ יכרצל ונמזמ שידקה הברה

 ,"םייח ץע, תבישיו "הרות"דומלת, תלהנהב םיארחאה םיאבגה דחא ,"םייח-תרות,

 ."הדוהי הנחמ, חטש לע ותולדתשהב ונבנש םינינבל ךכ רחא הרבעהש

 ןילי דוד ,ןיפוה .ז םע דחי היה הנושארה םלועה תמחלמ לש הקוצמה תונשב

 .םילשוריב בושיה תלצהל תוירחאה לועב םיאשונהמ ,םירחאו יבתנע טרבלאו

 המש אב היה םוי םוי .םיבער יפלאל והשלכ ןוזמ ןתונ היהש ,"התודםחל-תיב,, דסיי

 וראשנש ,םידימאהמ םיברש ידכ ,יקסניצוקיט .מ .י ברה םע דחיב הת תותשל

 .םש תותשלו לוכאל םה םג אובל ושובי אל ,לוכ רסוחב

 רהדת דוד יפל
 ןורקע דוסי

 ידוהיה רפכהמ םאצומש ,ןורקע ידסיימ םיעודי םינושארה םיבושיה ימיקמ ןיב

 תויהל תוכזה הבולבפ ירכאמ םידחאל הלגלגתנ דציכ הנהו .יוני'זור די לע הבולבפ

 ! םינושארה ץראה ינוב ןיב

 רבע תוערפ לש לג .ב"מרתו א"מרת תונש לש םילפאהו םיארונה םימיה ועיגה

 .םהל טלפימ ושפיחו רבע לכל ונפ םהינומהב םידוהיו .הבחרלו הכראל היסור תא

 םרז תא ןווכל וסינ ןויצ תביח ישנא קר .הקירמא רבעל םהימעפ תא ומש םיבר

 .לארשי ץרא רבעל האיציה

 רבולהומ ברה

 יחתפ לע רזחמ היה אוה .סיראפל רבולהומ ברה ןמדזנ םהה םימיה דחאב

 דלישטור ןורבה םע ותשיגפב .לארשי ץרא בושיי ןויערל תדמתמ הגאד ךותמ םיבידנ

 בושי תמקה לש ןויערל ותוטהל חילצהו ןויצ תביח תעונת לע רבולהומ ול רפיס

 םידוהי םירכא בשייל תרמואה ,ןונבלה ךרוע ,ל"ירב לאיחי לש ותינכת יפ לע ץראב

 הלאכ םיבשיתמב ךומתל םיכסה ןורבה .ץראב םליבשב הנקתש ,המדא לע היסורמ

 .ךכל םירשכומו המדא תדובע יבהוא םישנא םה יכ ,תעדל חכווישכל קר

 תא לצנל ידכ ,היסורב המדא ידבוע םידוהי ירחא רזחמ ליחתה רבולהומ ברה
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 ל"ירב לאיחי .יוני'זור ריעל ךומס הבולבפ רפכב אצמ הלאכו ,ןורבה לש ותונוכנ

 ןהש ,תוחפשמ הרשע תחא רחב הפי לפמיג יכדרמ ברה תרזעבו יוני'זורל עסנ

 -- ?םהל אצמי ןינמ ךרדה תואצוהל ףסכ ךא .הילעל תודעוימכ ,שפנ רשעו האמ

 םחורי רמ ןויצ יבבוח לש עודיה ןקסעהו הפי לפמיג יכדרמ ברה .לארשי ןמלא אל

 .םישורדה םיעצמאה תא םליבשב וגישה יוני'זורמ סניפ לשיפ

 הילעל תונכהה

 : תוביס יתשמ םילפוכמו םילופכ החמשו גח ימי םהל ויה הילעל תונכהה ימי

 לע .הבשומב תוברה תונותחה תחמש -- הינשהו הבורקה הילעה תחמש הנושארה

 וב ,(35) 1884 "דיגמה,ב הבושתה האב ךכ לע !הילעה ינפל ולא ואב המ םוש

 : ןיטסק םהרבא בתוכ

 רשא ,תובא יתב העברא ועסנ רבעש עובשב .ד"מרת לולא ח"ר ייוני'זור,
 תוחפשמה 'ז םכרד ושעי בורקבו ...שפנ םיעבראמ רתוי הלעת תושפנה תסכמ

 םתורשקתה ללגב החמשו גח ימי.קר םהל ויה םתעיסנ םדוק םימי הרשעכ .תוראשנה

 השק רשא ,תורענ הברה .םתעיסנ םדוק תושעל ושיחה רשא ,"םיאנת,ה תירבב

 ןיאושנה תירבב התע ואב ,ןתוינע ינפמ םגו ,תונוש תוביסמ גוז ןב אוצמל ןהל היה
 רשא ,ב"ושו ץ"ש םהמ דחאו ,תכל יביטמו הכאלמ יעדוי ,םימיל םיריעצ םישנא םע

 ."התמדא דובעלו השודקה ץראל ןדי לע אובל ולכוי ןעמל ,אינודנ ילב ןתוא וחקל

 ,תוחפשמ הרשע תחא ה"ס ,עבש דוע תוחפשמה עברא ירחא ואצי הבוט העשבו

 ךורב (3 ,ןיקרא ךורב (2 ,ןיקרא בקעי (1 :ןהיתומש הלאו .הצרא ועיגהו הלוגה תא

 ,יקסבוקסל בקעי (6 ,ןיול לאקזחי (5 ,ןמלג בקעי םהרבא (4 ,ןייטשנרעב יבצ

 ,ןייטשניבור עשוהי (10 ,יקסבאדור בד (9 ,סרפ םייח השמ (8 ,רלמ השמ (

 .קינלוקש םירפא (1

 ץראב ןושארה ןמזה

 ודבע הנשכ .ץראב תיאלקח הדובעל ונכסי יכ ,חיכוהל םהילע היה המוש תעכ

 לארשי לכ, תרבח םעטמ לארשי הוקמ להנמ ,שריה רמ לש ורטשמב לארשי הוקמב

 ,וחיכוהו ןחבמב ודמע ,םהירוענמ לבסו הדובע ידמולמו םינוסח םתויהב ."םירבח

 .הכאלמ םג םבורב םה םיעדוי המדא תדובע דבלמש

 ,הנומש םהב שי הדשה תדובעב םתעידי דבלמו םהירוענמ המדא ידבוע םלוכ,
 םירסנ ירסנמ םינש ,ץע שרח דחא ,םיתב ינוב םהמ השלש :םדיב הכאלמ םגש

 .("הלמעהידוסי, ל"ירב לאיחי) .רמצב םיגרוא םינשו

 הצורמ היה ,ןיוע היה היסור ילועמ םילעופל הכ דע וסחי רשא ,שריה 'אה

 :ןורבה ינפל םהילע ץילמהו הלאה םידבועהמ

 ,ונלצא דובעל םיפיסומ םה .םיטקש יל םיארנ הלא םישנא .םהמ הצורמ ינא,
 םינמאנ םישנא המכ ידי תא יתאלימ .חור תרומ םוש יל ומרג אל ןאכל םאוב זאמו

 -- ח"יכ לא לארשי הוקמ להנמ ,שריה .ש לש ובתכממ) המדא יחטש םליבשב שקבל

 .('ב תונויצה רפס .ילאנבי .ש
 םחל, יכ :םרמאב וברסו ןינח-לא-ידאוב סדרפ תמדא הלאה םירכאל העצוה

 םתפקשה התיה וז ,(..בהזייחופת) תבש תוריפ אלו "ונשקיב שובלל דגבו לוכאל

 2700 םנעמל שריה 'אה רחב תונוש תועצה רחאל .הלאה םימימתה םירכאה לש
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 ,המדאה חטש תא הנק ,ותחטבהב דמע עודיה בידנה .רקע יברעה רפכה תמדאמ םנוד

 .םהיכרצ לכל גואדל חיטבהו יוני'זורמ ואבש ,תוחפשמה לכ תא וילע בישוה

 םתמדא לע םינורקעה
 תישארב םכירדה .הלחנה לא םאיבה ,המדאה התנקנ ותרזעבש ,לאיומ ןקסעה

 .'וכו הדובע ילכו תומהב םהל שכר ,םוקמה יאנתל םבל תמושת תא הנפה ,םכרד

 תרכזמ, הל ארק בידנה ךא ,ןורקע יברעה רפכה םשב םמוקמל וארק םיבשיתמה

 .לארשי תוברתל הבהא וב העטנש ,ומא םש לע "היתב

 םיחמשה םיצורח המדא ידבוע ויה םירכאהו ,החלפ ערזמל הבוט התיה המדאה

 : (18) 1884 ןוילג ,"ץילמה ,ב וירבדב סניפ .מ .י םהילע דיעמש ומכ ,םקלחב

 ,תונלבסבו תוזירזב ,תוניתמבו תוצירחב םתדובע םישוע ,בל יבוטו םיחמש םנה,
 ."הדובעה יכרב לע רעונמ ולדג רשא ,םירומג המדא ידבועל ןוגהו יוארכ

 וז יכ ,ודוה לכה .םירוושב ושרחו שממ םירכא תדובע ודבע וז הבשומב

 םייח יוליבה בתוכ -- "יאלקח אוהש ,םדא קר, .היטרפ לכל הרומג תיאלקח הבשומ

 םהילבשו ...םיפופצה הטחה ילועבג הארמל וגנעתה המ ,ןיבהל לוכי, -- ןיסיח

 .ןורקע ירכא תודשב "תואלמה

 -- היתונכש יכ ,בושיה תורוקב הברה הילע בתכיש ,הנטקה הבשומה התכז אל

 ,םיעונצה םיאלקחה היבשיתמ לעו ,הילע וליפאה -- ןופצמ תובוחרו םורדמ הרדג
 דוגינב) הטושפכ המדאה תדובע לע םיירפכה םייחה תרוצל םתונמאנבש יכ םא

 הצורה ,תודיקפה יפלכ .תפומל ויה -- ריצקו העירז ,השירח -- (לקה םיעטמה קשמל

 -ןיד ידיל ועיגה םירבדהו ,תינשקע תונדרמ וליג ,תועיטנה דסח תא םהילע תופכל

 םרג ,"םידיקפל עמשהל םירכאה םיכירצ הדובע ינינעב , יכ ,ןידה קספ קרו .הרות
 .םתעינכל

 507ל רפס-תיב ץיבוריאמ השנמ הב אצומ 1930 תנשב .הכלהו הלדג הבשומה

 הילע ויח רשא ,הכימתה .הוולמ תפוקו הניל תרבח ,תוינשמ תרבח ,הדליו דלי

 תדובעב םתוצירח תא תולגל וכישמה םהו ,םתעד לע םתוא הריבעה אל ,םירכאה
 .םשפנ חקשח הב רשא ,תיביטימירפה ערזמה

 10.000'מ הלעמל לש חטשל דע העיגהו הלדג ,"דצב תנכושה, ,ןורקע תלחנ

 םוקמ ןורקע השמיש רורחשה תמחלמ ימיבו .שפנ 500"כ היתושפנ רפסמ .םנוד

 .הריבה םילשוריל ביבא-לתמ ,ינמזה שיבכב ,הרובחתל רבעמ

 יקסבולוקוס ריאמ

 הלואג יפוסכ
 תוחפשמה ראש וראשנ הבולבפמ תוחפשמה הרשע תחא לש ןתילע רחאל

 ,תולעל וצרו תופסונ תוחפשמ םג וררועתנ יכ םאו ,ןמוקמב ןהייחב וכישמהו הבשומב
 : (78) 1891 "ץילמה,ב רפוסמ ךכו .םשקובמ תא וגישה אל

 ןתמדא תודבועה ,וז ונתבשומב תואצמנ י"בחאמ תוחפשמ םישמחכ -- .הבולבפ,

 ע"נ יאלוקינ חונמה רסיקה רשא ,ץראה תוילכמ ערז תואיצומו הביחו תוצירחב
 הדובע ילעב םישנאל ,םיליעומ םיחרזאל ונתושעל וצפחב וימחר בורב ונל ןתנ
 יכ ,רעצמ התיה הבשומה תישאר םא ףאו .םלועלו םהל הכרב םיאיבמה ,השעמו
 תוטהל הלקנ לע ולכי אלו ,חורה ייחמ םתדירפ םהילע התשק רשא ויה םיבר
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 שקבל וכליו םהיתודש תאו םהיתב תא ובזע םידחאו ,הדובעה לוע לובסלו םמכש

 עורפל ולחה זאמ יכ ,דאמ אגשת התירחא לבא ;ואצמי רשאב םדי תיח םהל

 ץוליח לש םייח ,רכאה ייחו ,הדשה תדובע וניחא לע הבבחתנ ,לארשיב תוערפ

 תחתו .דגובה רחסמה ייחמ רתי בר וניחאמ םיבר בל וחקל ,העונתו הדובעב תומצע

 אל ףסכ עצב םגו םתחקל אבה לכל םתוא ונתיו םהיתודשב וסאמ םינפלמ רשא

 םנמא םגו ,םרכמל וצפח קר ול ,רתויו ףסכ ףלאל הקלח לכ ריחמ תעכ הלע ,וחקל

 ודמל רשא םישנא םנשי .דאמ םתכאלמב המה םיצורח הבולבפ הבשומה ירכא לכ

 לודגכ ןטקכ רבד לכ םישועו םהיקודקדו םהיטרפ לכב םיחרזאה םירכאה יכרד לא

 הכומסה יוני'זור ריעה ירחוסמ תואשמ וליבוי ,הדשב םתכאלמ הלכת רשאכו .םמצעב

 לא םיצע תונועט תולגע םיאיבמ וא **לזרבה תלסמ תונחת לא *טסרעוו יתשכ ונל

 תוואתו םירכאה תונב ןיב םג הרטשמ הרוראה ***עדאמה המש אלולו רוכמל ריעה

 .ונירכא לכ ויה םירשואמ זא יכ ,ןתובלב הנניק אל תורתומה

 **** םהילוע םיחלוש םירכאהמ םיבר יכ ,וכרעב לפונ וניא ירסומה ונבצמ םג

 "תוינשמ , תורבח יתשו .םישרפמ םע ת"פג דומלל יוני'זורב רשא תולודגה תובישיהל

 הדותו ,תוינשמ םיקרפ הזיא דומלל תבשו תבש לכב ואובי םירכאה רשא ,ואצמנ

 תא םג םירהצב תבש לכב ףסאמה ,יקסלאוועראטס ףסוי 'ה ליכשמה ברהל התאי
 ותעידי דיכו תוחצ תרבודה ונושלב רשא ,רואב םע ך"נת םדמלמו םיבבושה םירענה

 לבל ,שדוקה יבתכב לכש םושב דומלל םירענה תובל תא אוה חקול ,וילע הבוטה

 .תחצנ הבושמ ובבותשי

 םיבר םיריעצו ,םישרויה תקולח י"ע וטעמתנ רבכ וניתודש יכ ,אקע אד ךא

 םניא םהיתובא תודשו ,םהינבלו םהיתושנל גואדל םהל שיו תיב םהל וגב רבכ רשא

 םיריעצה -- םהירחא םהינב ינבלו םהינבל אלו םהל קר םחל עיבשהל םיקיפסמ

 תודש היחתל בישהל םתוקתב ,םילשוריו ןויצ ירה לא םהיניע תעכ םיאשונ הלאה

 דאמ םישורד הז ןיממ םישנא םגו ,םהיפכ תנובתבו םתוצירחב םימשנה םילשורי

 ןיא יכ ,םדי לאל ןיא לעופה לא חוכמ האיצוהלו היוצר םתנווכ ךא לבא ;בושיהל

 בתוכ םגו ,וניריעצמ םידחא ונפ רבכ אל הזו ,הזוחא םש תונקל שורדה ףסכה םהל

 וננימיל דומעי יכ ,ונצראב צ"וח ילודגמ דחא לא השקבב ,םכותב הלאה םירוטה

 .דעומה ןמ ונרחא לבא ,םשד הדבכנה הרבחה לא ונחפסל

 ילוא ,ויחי ןויצ יבבוח ,וניבידנ ינפל "ץילמה , ע"כמב רבדה עיצא :יתרמא התעו

 םע ןרקה תא ול בישנ ונחנאו ,הלחנ תזוחא ונרובעב תונקל םהמ דחא בל בדנתי

 ססונתת תודחא םינש ךשמב יכ ,הקזח ונתוקתו ,םינש רשע ךשמב (תיבר) צ"פ

 הבולבפ ירכא י"ע יכ ,תעדל תאז םג .בל בוטמ ורהני וינפו הארו הראפתל ותבדנ
 ...תובשומה היתויחא רתי ןיב תחרופכ הלועה ,ק"האב הלודג תחא הבשומ הדסונ רבכ

 ילעב םישנא םירבחה רתי ןיב ואצמי םא ,םכמ אוה קיר רבד אל יכ ,אנ ועדו

 המ ,םיעדוי םניא רשא ,םישנא ופסאתי םא ,בטיה ונעדי יכ ,המדאה תדובעב ןויסנ

 םא ןכ אל ;הישות תושעמ הניפרת םהידיו םהילע םבל לופי ,םהל תאזה הדובעה

 וקזחי םג .הדובעה תועוצקמ לכב ומל תפומל ויהי רשא ,ןויסנ ילעב םכותב ואצמי

 ."הלעת הבשומה זא ,קזח רמאי ויחאל שיאו תופר םידי

 ןיוועל לעממיז םירכאה יריעצמ דחא

 .םהיריעצ **** .הנפאח *** .תבכר ** .ךרעב רטמוליק *
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 הסיסת תונש

 תוגלפמה -- 1905 תנש

 ,ונתרייע לע וחספ אלש קר אל םירשעה תאמ תישארב םילעופה ןיב הסיסתה ימי

 תשורח יתב ויה ,התנמנ תורייעה ןיב יכ םא ,יוני'זורב .דאמ התוא וסיסתה אלא

 .םילעופ םיפלא המכ ודבע םהבו ,םידחא
 םעפב םעפ ידמ ץר יתייהו ,עשת ןב זא יתייה

 תומוקמ .םילעופה לש ("תוקדווס,) תופסאל

 ,יאמינולסהו יאנזרפה םישיבכה ויה תופסאה

 םא יכ ,םמצע םישיבכה אלו ,ןורחאה הז דוחיבו

 ןיב םירצויו םירתוח םימשגה ימש ,תוחושה

 ,םירחא קרס יחישו זוגאה יחיש ןיב ,םש .תודשה

 -איבב תוגלפמה יזכרממו .תופסאה תוכרענ ויה

 םיעיגמ ויה םינולס הכומסה ריעהמ םגו קוטסיל

 -םיטסילאיצוס :תונוש תוגלפמ לש םיגיצנ

 ,ןויצ-ילעופ ,םיטרקומד-לאיצוס  ,םירנויצולובר

 לכה .םיטסיכרנאה ,םיחרואה םיגיצנה ובר דוחיבו

 הלאו .יוני'זור ילעופל םרבד תא עימשהל ואב

 לש "םיתבה ילעב,ל םיכלוה ויה םינורחאה

 תאזו ,םתגלפמ ליבשב ףסכ םישרודו הרייעה

 ינושמש בקעי ויה הלאה תוגלפמה יבוג .עורזה חוכב וליפא

 םיבקונו דחא לכ לש שוכר תא םיכירעמ

 ,הב רבח ונניא םג םא ,םתגלפמ תפוקל סינכהל שיאו שיא לכ לעש ,םוכסה תא

 ןעמל לכהו ,דוש לש תויולפנתה םג םיכרוע ויה םעפל םעפמ .הל דגנתמ ףאו

 קר הפוקב ואצמשכ ,ובזכאתנ ךא ,ןיזלז רפכב ראודה לע ולפנתה םעפ .םתגלפמ

 םוקמל םליבוהש ,ןולגעהו ,ולפנתה וילעש ,רוודה .םינמוזמב לבור העבשו םישלש

 רתתסהל םיחרכומ ויה ךכ םושמו ,הז השעמ ועציבש ,םישנאה תא וריכה תולפנתהה

 .הקירמאל ורקעש דע המ ןמז

 ינושמש בקעי יפמ

 םויל הדובע תועש 1 ל קבאמה -- 1905 תנש

 הזוח לע םתח אוה .יוני'זורב רמצל תויוטמ לעב היה סניפ (יכדרמ) עשטאמ

 ןיטקהל ונממ ושרדו םילעופה ואב הנהו .תוכימש לש רכינ רפסמ איצמהל בייחתהו

 םיכסהל עשטאמ ברס .םרכש לע ףיסוהל וא 12-ל םויל הדובעה תועש רפסמ תא

 תא עשטאמ רגס .הכלהו הרבג םילעופה ןיב הסיסתה .ל"נה תושירדהמ תחאל ףא
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 קפסל בייחתה םהיפלכש ,םישנאה םע .ריעה תא בזוע אוהש ,רמאו תשורחה-תיב

 הלגעב עשטאמ בשי .אוהש ךיא רדתסי ,ורובדב דומעל תעכ לכוי אלו תוכימשה תא

 קחצי לשו אפורה ןייטשפא ביל לש םהינב םשארבו ,םילעופה ונגריא .ול עסנו

 יוגי'זורל והוריזחה .הזרבל ךרדב ותויהב ,והוספתו םיכרדב תורמשמ ,רלדנסה בקעי
 .הלילה תועשב

 םיפטוחה .םידרומה ינפמ ריעה לע םירמושה ,םיסקר'צ םישרפ ובבוס הרייעבו

 ובשיתה ,הלגעב והוביכשה ,קעצי ןפ םדחפבו רמשמה לומ םתלגעב ועסנ עשטאמ תא

 עשטאמ קתש .גרהי ,הגה איצוי םאש ,וילע ומייא וינפ לומ חדקא םקיזחהבו וילע

 התיה הפואה לש ותב) הפואה ביל םייח לש ופתרמל והואיבהש דע ךרדה לכ

 .ברעה דע םש והוקיזחה .(ז"עלב "עקרעפמעק,, -- "תמחול,

 יאנתב יוניש לע םותחל ברס יבשב ותויהב םגו שקעתהל ךישמה עשטאמ םלוא

 .יצזורפל והוליבוהו הלגעל והולעה .וב תושעל המ םירוחבה ועדי אל .הדובעה

 .ללפתהל דמע עשטאמו רקוב תונפל הז היה .רעיה רמוש תיבל וסנכנו רעיב ורבע

 תא גרהו עגפו רודכ טלפנ ,חדקאב קחיש דחא רוחב .םבל תא ודעס םירוחבה

 םהילע םירעה ךרדב .וחרבו עשטאמ תא םתא וחקל ,םירוחבה ולהבנ .רמושה

 םירוחבה .םהירחא רבכ םיקלוד יאדוב יכ ,תידדצ ךרדב עוסנל םהל ץעיו עשטאמ

 ,יונייזורל םתוא הברק ,עשטאמ םהל הארהש ,תידדצה ךרדהו ,ומיכסה םילהובמה

 יוג לש ותיבל סנכנ םיתניבו ,ויכרצל תאצל שקיב עשטאמ .דחא רפכל ועיגה

 ,(םיווטה םיוגהו םיגרואה ויה םידוהיה) ולש תשורחה תיבב םידבועה הלאמ ,דחא

 זא .םשפנ לע םירוחבה וחרב ,וירחא וקיזחה ורחה וינכשו יוגה .הקעצ לוק םירהו

 המ ןמז ואבחתה םירוחבה .התיבה ותוא וחקלו ואב םשמו ,יוני'זורל עשטאמ עידוה

 .הקירמאל ורקעש דע

 ינושמש בקעי יפמ

 1910 תנשב הלודגה התיבשה

 ויה יוני'זורב הגיראל תשורחה יתבב םיריכשה םילעופה לש הדובעה יאנת

 ,ןגראתהל םנמא וליחתהש ,םילעופה יכ ,תילנויספורפ הנגה םוש אללו דאמ םידורי

 קר אל םהו ,תשורחה יתב ילעב ידי לע לצונ הז בצמ .הכלהכ וז הכאלמ ושע אל
 הבר תורמרמתהל םרג הז םנוצר .וכימנהל וצר אלא ,הדובעה רכש תא ולעה אלש

 שורדלו התיבש זירכהל וטילחהו ,"שרדמ"תיבדרעיאמ,ב ופסאתהש ,םיגרואה ןיב

 ,תטלחומ הרוצב עידוה סניפ עשטאמ .ותאלעה םג םא יכ ,םדוקה רכשה םויק קר אל
 םיגרואה ועווגי זאו ,קוטסילאיבל וריבעהלו תשורחה"תיב תא רוגסל דמוע אוהש

 ךות הדובעל ורזחי אל םאש ,רמא םיגרואל רסמש ,םוטמיטלואב .בערמ יוני'זורב

 .םירמב ודמעו ולהבנ אל םיתבושה םלוא .ל"נה ותטלחה תא םייקי ,םימי השלש
 .ץוחה ןמ התיבש יריפמ איבה תשורחה"תיב תא ריבעהל תחת ?עשטאמ השע המ

 הדובעהו ,ץוחה ןמ םישנא תואלמ תולגע המכ הרייעל ועיגה דחא ריהב םויבו
 .השדוח תשורחה"יתבב

 ילעב ,םהלש קסעה יתב תא ורגס הרייעה ירחוס .ןמאי אלש רבד הרק זא

 בוחרל ורהנ םלכו ,םהינכוד תא ובזע םילכורה ,הכאלמה יתב תא ולענ הכאלמה
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 תא ןאכ הלעפ לעופה םע תוירדילוס אל .הגיראל תשורחה"תיב לא "סאג-סאלש,
 םילעופה לע יכ ןעי ,םה םמויקל הכאלמה ילעבו םירחוסה לש ששחה םא יכ ,התלועפ
 םיקינדאירואה לכ םע (הרטשמה שאר) בטסירפה לש ותוברעתה קר .םתסנרפ

 לע ועמש התיבשה יריפמשכ .ןומהה םעזמ תשורחהיתיב תא הליצה (םירטושה)

 םויה תרחמל .הליל תנילל םש וראשנו תשורחה-תיבמ תאצל ודחפ ,הרייעב השענה

 ,תשורחה תיב לעב ידי לע ועטוהש ,םהל ועידוהו םיתבושה לא תחלשמ וחלש

 .םנימזמ אוה יוני'זורב תודבוע םידי רסוח ללגב יכ ,ורמאב ,הדובעל םתוא רכשש
 הארשכ .תשורחה תיב תא םיבזועו ןאכ דובעל םתמכסהמ םהב םירזוח םה ןכל

 ,םיתבושה םע ןתמו אשמל סנכהל ץלאנ ,הליעוה אל ותלובחתש ,תשורחה תיב לעב

 .םילעופה לש אלמה םנוחצנב המייתסנ הכרעמהו

 ךרדב וכלהו שאונ תשורחה יתב ילעב תאז לכב ורמא אל הזה הרקמה ירחא

 םה :םתאצמה תאזו .תינלבקה הדובעה תטיש תא וסינכה ."המכחתנ הבה, לש

 ואיבה השעמלו ,לוכיבכ ,("סרעטעקנייל ,) םייאמצע םידבועל םילעופהמ םידחא ורחב

 -םיתש--רשע ינב םידלי םיקיסעמ ויה "סרעטעקנייל,ה .רכשה תדרוחל םהידי לע

 רסוחל םג אלא ,םימדוקה םיגשיהה לוטיב ידיל קר אל ךכ ידי לע ומרגו הרשע

 ריבסהל םנמא וסינ םילטובמה םילעופה .םיקיתוה םילעופה ןיב שממ הדובע

 תא הדובעל ריזחהל ולכויש ידכ ,ריחמה תאלעה שורדל םהילעש ,"סרעטעקנייל,,ל

 יעצמאב םילטבה םידבועה וזחאנ זא .וחילצה אלו םידליה םוקמב םימדוקה םילעופה

 תא ריזחהל תשורחהייתב ילעב תא חירכה הזו ,"סרעטעקנייל ,ה שוכרב הלבחה

 לע תשורחה"יתב ילעב תונשלהל ואיבה הלבח לש הלא םירקמ .ותומדקל בצמה

 .םהבש םיליעפה תא רקיעב ,םילעופ רוסאל הלחה הרטשמה .םילעופה ןיבמ םיליעפה

 .תירבה תוצראל וטלמנו הרייעה ןמ זא ורקע םילעופה ןיבמ םיבר

 (קינצורמ) רלימ המלש קחצי לש ובתכמ יפל

 תירבה תוצראמ



 תויומדו םישיא

 ׂשֶרֶע ריש

 ,ריִּקֵי יִל ןֵּב םַוָרַה ,בֵכׁש
 :ריִש רֵּבַדֲא עַמְׁש
 ,םיִּקַחְרִּמַּב ,םֶדָקיֵמיִּב
 .ריִע הָתְיָה הֹיָה

 םיִנֹומְדּקַה ְךיֶתֹובֲא
 !םָש ּורָג םיִנָפְל

 ,רֶשאֹייּיַח ּויָח יִזַא
 ,םָע ּויָח יזַא

 ויְלְגַר תַחַּת ּוצְראָט םָע
 ו שַבְּד ,בָלָח הָבָו
 .תוקוחב דֹאְמ םיִּתְעְלֶׁש םָע
 .ׁשֵר ׁשיִא וב אָצְמְנ

 הָבֹוט בֹרֵמ תֹובָאָה ףא
 : לֵא תרות ּובְזִע

 םָתָחֶלִצַה ׁשֶמֶׁש יִלעַו
 ,לֵצ-יֵבָצ ּולָע

 םֶהיֵלֲע לֶא ףֵּצֵקְתַהְבּו
 ...ריִעָה ןִמ םָׁשְרִּ
 ,ריקי יִל ןֵּב ,םֵדָרַה .בַכְׁש
 :ריִׁש רָּבַדֲא עַמְׁש

 םיִרָּדְהִּנַה םיִלָכיֵהַּב
 :רֶז בָשיְתַה סע
 ,םיִעָנ ,םיִדָנ ףיֶתֹובאַו
 ,רֵצ יִדֵיַּב םיִנּותְנ

 םיִדָנ םיִנָׁש תֹואֵמ הֵּבְרַה
 :םֶש םַּג ,הפ םַּג םֵה
 אֹובָי םוי יִּכ ,םיִּוַקְמ םֶה ּךַא

 ,םָע תֹויְהִל ּובָׁשְו

 ַחיִטְבִה לֵא םֶתֹוא ןֵכ יִּכ
 ֶּלַה ףֵאָה -םֹויְּב
 םֶלָכ ּובָׁשְו אֹובָי םֹוי יִּכ
 .זָע םע דֹוע תֹויְהִל

 םֶבְרְקִמ םקְו-אובי םֹוי יִּכ
 ,שיִא םֶהֹונ יִראָּכ

 ,ּוצָּבַלְתַהְו- ןֵּתִי לוקֶש
 : שיִח םֶלָּכ ויָלֵא

 :היְרַאתְנִאש עַמָׁשִּת זָא
 ויָלֲא -- םֶעָל יִמ
 :םָלִּכ,םָּכֶכ ועיִרָי זָא
 "יָת ַחיִׁשָּמַה;,

 םיִקָרְּבַּכ ׁשיִח ּופּועָי זָא

 ם -בַחְרָמ רד
 ,הָפָּיַה איִהַה ריִעָה לֶא
 :םָשָמ ּושְרגָש

 ּואובי לֶאָה ןֹוצְרִבּו
 ...ריִעָה לֶא םֶלּפ

 ריִקֵי ןֵּב ןשיו בַכְׁש הָּתִע
 ...ריִׁש רֵּבַדֲא עַמְׁש

 יִקציִשוביִל ןרהא



 יקצישוביל ןרהא

 היה ("רזיל,) רזעילא ויבא .יוני'זורב ד"לרת תנשב דלונ יקצישוביל ןרהא

 ןוכיתה רפסה-תיב להנמכ ןרהא שמיש ותורגבב .הרייעה ידבכנמו ןירוא-רב ידוהי

 .ירבע רפוסו ררושמ היה .'זדולב דיקפת ותואב שמיש כ"חאו קסיבוקלווב "תוברת,

 ונימי דעו שדוקה יבתכ ימימ רבע תפשב ןויצ יריש רחבמ -- ןויצ רונכ רפסב

 םירישה ראש ןיב ומסרפתנ ,1900 ס"רת השרו ,הישות תאצוהב עיפוהש -- הלא

 אבומה "שרע ריש,ו .יקצישוביל ןרהא לש םיריש ינש םג ןויצ יררושמ לש םירחבנה

 בכוכהןבו בכוכה ןועובש ךרע .םידלי ירופס םג בתכ ןרהא .םהמ דהא אוה ליעל

 .(ה"ד"פרת ,'זדולו השרו)

 רפסכ בונבוד לש םלוע םע ימי ירבד רוצק ךרעו תירבעל םגרת ךכ לע ףסונ

 םימיק ויה ןהב תוצראה ראשבו ןילופב םיירבעה רפסה יתבב םימיה ירבד דומיל

 .םיירבע רפס יתב

 .ךורב ורכז יהי .'זדול וטיגב הארנה יפכ הפסנ

 יקסנירק ריאמ

 רפוסלו הרומל הרדהנ היול תידוהיה השרו הכרע (1916) ז"ערת הבר אנעשוהב

 ? הלודגל שיאה עיגה דציכ .יוני'זור הרייעה ןב יקסנירק ריאמ בקעי

 דע .יוני'זור ישודק עזג לע סחיתהש ,ףסוי ןימינב 'ר ויבאל דלונ יקסנירק .מ

 .םינולס הכומסה ריעבו יוני'זור ותדלומ תרייע תובישיבו םירדחב דמל א"י ליג

 ליגב .(גרוברטפב בר כ"חא) גיצנד קחצי ברה ודוד תחגשהב דמל הנורחאה וזב
 .(לבוק ד"בא כ"חא) םיהקז השמ ברה ודוד ןב תחגשהב קסניפב דמל "טי--ו"ט

 ,םירבעה םירפוסה גוחל אוה עדותמ בויקל ואוב םע .לכשמתהל ליחתה הפוקת התואב

 תארוה לע םש סנרפתהל ליחתה אוה .ובורק היחש ,גרבניו בקעי קחצי םהיניב

 .תורוהל ךישמה ,כ"חא רג הב ,קוטסילאיבב םג .תירבעה

 תצפה ןעמלו ומע ינב לש םתעד תבחרה ןעמל תושעל לידגהל ףאש אוה ךא

 1908 תנשב .םידליל ס"היב תא הב חתפו 'זדולל אב 1891 תנשב .םכותב הלכשה

 םיבר םימי היהש ,רחסמל ןושארה ידוהיה ס"היב תא ,רוגל רבע הילא ,השרוב חתפ

 הפשה דומיל לש הבחר תינכת .הלוכ היסור תכלממב ידוהי ןוכית רפסיתיב

 ,חתפ תורענל ס"יב םג .הז ס"יבב הגוהנ התיה לארשי ימי ירבדו התורכס ,תירבעה

 םידימלת םהילא וכשמנו ,בשומה םוחת יבחר לכב ןיטינומ ואצי הלא רפס יתבל

 .תוקוחרהו תובורקה הדשה ירעמ םיבורמ

 ולש רפסה יתב ידימלת םע .רבד לכבש יפויה תא בהואו שיאה היה בל בוט

 םלשל תלוכיה רסוח ללגב ורפסיתיבמ דימלת םוש קיחרה אל .ןמחר באכ גהנתה

 םידימלת המכו המכ ולש רפסה-יתב לא סינכה הליחתכלש אלא ,דוע אלו ,דומיל רכש

 ,רפסה-יתבב ןיכשהל לדתשה יטתסאה םעטה תא .םהמ םולשת םוש אלל תודימלתו

 .תאזב חילצה םגו

 םג םא יכ ,רפסה-יתבב קר אל הטלבתנ רבד לכבש יטתסאה דצל הבהאה

 ,לדתשה אוה .ויבתכב וכרד ךכ הארוהב וכרדכו ,שיאה היה רפוסו הרומ .וירפסב

 .םתוינוציחב םגו ,םנכתב םג םיפי ויהי רואל איצוהש ,םינותעהו םירפסה לכש
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 דבכנ חרזא תוכז הנק ןהיתשבו ,תופשה יתשב ול בר וידיו ,שיאה היה הרופ

 דומלל דוסי ירפסמ לחה ,תירבעל םינוש דומיל ירפס בתכ יקסנירק .מ .ומצעל

 וכרד תישאר .דומלתהו תירבעה תורפסה לש היגולותנאב הלכו תירבעה האירקה
 םיניע ריאמ ,הפי סופדב "תעד תישאר, ןושאר דומיל רפס תאצוהב התיה רבחמכ

 תאצוה תא דסיי אוה .תורודהמ האממ הלעמל הכז רפסה .םירויצ םע חבושמ רינ לעו

 "ירבעה רובדה, ,"לארשי תד, דומל רפס :םיבר םירבע םירפס איצוהו "רואה,

 -וטסירכ -- "ירבעה ןונגסה,, ,"תוקוניתל הרות,, ,"תויעבט תוחיש,, ,םיקלח השלשב

 ינבל םיירבע םינועובש איצוה אוה .םיקלח ינשב תירבעה תורפסל הלודג היתמ
 ."רחשההןב,ו "רחשה, םשב םידלילו םירוענה

 ,"עלא ראפ רעכיב,, : שידייב תואצוהה תא דסיי אוה .חנז אל "שידיי,ה תא םג

 עדמ ירפס איצוה אוה ."גנוטייצ-ןאמאר, שידייב ןושארה ריוצמה ןועובשה תא

 "טפאשנסיוו רוטארעטיל עשידיי יד, ךרע ."ראטקאד רעשידיי רעד, ןוגכ ,ירלופופ

 תנשב) "ןטאדקענא ןוא ןציוו עשידיי, לש ףסוא בופיסוא .מ םע דחי םסרפ .דועו

 .וסוסיבב ול רזעו "טנעמאמ רעד, ימויה ןותעה ידסייממ היה יקסנירק .מ .(9

 תירבע תטיש ידהואמ היה ,תופשה יתשב תעדו הלכשה ץיפה יקסנירק .מ יכ םא
 תאזה הפשה קר יכ ,םייגוגדפ םירמאמ המכב ויתוחישב ותעד תא עיבהו ,תירבעב
 .םעה לש רפסה-יתבב הארוהה תפש תויהל הלוכי

 תדוגאב ליעפ רבח היה אוה .הז ליעפ שיא חנז אל יתרבחה חטשה תא םג

 .תונוש תויפורטנליפ תורבחבו םירפוסהו םיאנותעה תדוגאב ,רבע תפש יבבוח

 םהינומהב וויל ,הב תודהיה זכרמו ןילופ תריב ,השרו ידוהי םא ,ןכ םא אלפ אל
 (םינוש תורוקמ יפל) .םילעפה בר רפוסהו הרומה תא ותחונמ םוקמל

 יקסבולוקוס ריאמ

 (יקסוועשערעש) רעש גילעז

 לדג ,דלונ הב ,יוני'זור ותדלומ ריע תא בוזעל רעש גילעז ץלאנ 1909 תנשב
 ,יוני'זור תובישיב דמל הרשע שמח ליג דע .תונושארה ויתונש םירשע תא הליבו
 ,גרוא ותויהבו הגיראה תכאלמ תא םג הנליוב דמל אוה .הנליוב סעליימרו םינולס
 רהוסה יתבב בשי תודחא םימעפ .(םיטסילאיצוס םיטסינויס) .ס .סה תעונתל רסמתה
 .קוטסילאיבבו םינולסב

 דבע .הביתכו הדובע ייח ,הב םישדח םייחב לחהו הקירמאל רגיה 1909 תנשב
 תיעובשהו תימויה תונותעב םירופסו תומישר שידיאב םסריפו השבלהל תשורח-תיבב
 .תירבה תוצראבש

 תיתפרצה תיזחב יאקירמאה אבצה ליחכ םחלנ הנושארה תימלועה המחלמה ימיב
 .םינוש המחלמ ירופס "סטרעווראפ ,ב םסריפו קרוייוינל רזח .תודחא םימעפ עצפנו
 םג סיפדה ."טייצ יד, ןויצ-ילעופ לש ימויה ןותעה תכרעמ רבח היה המ ןמז
 בתוכ אוה וב ,"סטרעווראפ,ב עובק רזוע והנה 1926 תנשמ ."גאט ,בו "טייהיירפ,ב
 םיטסילאיצוסה תגלפמבו הקירמאב םיטסילאיצוסה תעונתב אוה ליעפ םויה דע
 -ייברא,ה לש תוברתה תקלחמ ריכזמ םג היה םיתנש ךשמב .םשד םיטסילאירוטירטה
 .הקירמאבש "גניר רעט

 (1929 ,יעיבר ךרכ ,ןזייר ןמלז לש ןוקיסכל)
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 ןייטשפא ךלמ
 ותדלומ ריע תא ןייטשפא ךלמ בזע הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל הנש

 תבר תוליעפ רחאל הקירמא לש תירבה תוצראל רגיהו ותדלומ ץרא תאו יונייזור

 .ל"נה ץראבו ריעב םידממ
 "הרותדדומלת,ב דמלמ היהש ,רעגערטלפע םייח לאומש לש ונב היה אוה

 "הבישי,בו "הרות-דומלת,ב ינרותה וכוניח תא לביק ןייטשפא ךלמ .יוני'זורב

 בשוי אוה הרשע שלש ןב ותויהב .יטרפ הרומ לצא דמל תיסורו תירבע .םיימוקמה

 תויתרבח תולאשב ןיינעתמו תיסורהו תירבעה תורפסב םש םלתשמ .קוטסילאיבב רבכ

 םילעופה תעונתבו (םיטסילאיצוס םיטסינויס) .ס .סה תעונתב ליעפ היה .תוינידמו

 לעפ המ ןמז .הלאה תומוקמה לכב רסאמ םעט םעטו קוטסילאיב ,'זדול ,השרווב

 .בויקב םג

 "עפראה יד, םילעופה לש יטמרדיילאקיסומה ןוגריאה ידסיימ ןיב היה אוה

 לש ותואישנב "טפאשלעזעג רעשירארעטיל רעשידיי,ה ריכזמ היה המ ןמז .'זדולב

 .הקירמאל רקע זא .ךכ םושמ רסאנו השרווב ץרפ .ל יי

 לש ודסווה םע .יאשידיא רפס"תיבב הרומכ הנמתנ תירבה תוצראל ואובב

 דחאכ -- ךכ רחאו ןויצ ילעופ לש "טייצ,ב דבע המ ןמז .וב דובעל רבע "גאט,ה

 (1929 ,יעיבר ךרכ ,ןזייר ןמלז לש ןוקיסכל) ."טייהיירפ,, ידוהיה ןותעה יכרועמ

 יקסבוזבול קאפש בד

 1911 תנשב הצרא הלע ,1861 תנשב יוניזורב דלונש ,יקסבוזבול קאפש בד

 החפשמב ןוסא ללגב .ותוא רפישו הרדגב יקסראב קשמ תא ול הנק אוה .הב הלעתהו

 .ביבא-לתב בשיתהו הרדג תא בזע

 .ילכלכה םסוסיבל רזעו ותשא יבורקמו ויבורקמ םיבר הצרא הלעה אוה

 תינוריע תובשיתהל המדא יחטש ותועצמאב ולאגנ תועקרק רחוס ותויהב

 וליב 'חר) קאפש תונוכש ךכ רחא ודסונ םהילעש ,תועקרקה תא הנק אוה .תיאלקחו

 תומדא ;:דועו (ל"קק תורדש דיל) םידבוע תנוכש ,א"תב ירויפיטנומו (הביבסהו
 לאג אוה .דועו סינומ-ךיש רפכה תועקרקמ םנוד 2800 ;דועו הסדה ןגו ריאמ ןג

 תמדא ,(הלמר תפנ) בבק רפכב ,הילצרהב ,הדוהי-ןבאב ,רוכרכב םייאלקח םיחטש

 המחורב (דנומ-לתו דרו"ןיע תעכ) הבייט רפכמ המדא ,(טפושה ןיע ץובק) הראו'ג
 םלוא ,הבייטבו הואסנאלקב תוינקב רשקתה .םנוד 43.000 -- םירצמ לובג תברקבו

 הכז ךא ,ונוהמ לודג קלחמ "ררחתשה, הלא םיקסעב .לעופל ואצי אל המ םושמ

 .ץראב בושיה תובחרתה תא ולמע רכשב תוארל

 רהדת דוד יפל

 גרבדלוג לכימ רודגיבא

 להנמכ רבכ ויתרכה 1922 תנשב ייוני'זורל יאובב .היה ןירוא רבו קיתו הרומ

 םירוה ינב ויה םבורבש ,םיבר םידלי ודמל וב ,"הדות-דומלת , יכוניחה דסומה
 .הסנכה תורוקמ שפחל ךרוצ היה הז יתד אנפלוא תיב תקזחה םשל .תלוכי ירסוחמ

 קלח םהמ גישמ היהו הקירמאל ורגיהש וידימלת םע בתכתמ היה לכימ רודגיבא
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 -- הז "הרות"דומלת,,ב ויניעמ ויה הלילו םמוי .ל"נה הרטמל םישורדה םיפסכה ןמ
 .והובהאו והוכירעה םידליה .ויחופיט דלי

 היה ןמלא .דאמ בוהא היה ותחפשמ לע םג

 .היה דדוב אל ךא .יוני'זורל יאובב שיאה רבכ

 תא ובהאש ,וידכנו ויתונב דימת ורקיב ורדחב

 .םבסו םהיבא

 אוה .ילוח עודי היה תונורחאה ויתונשב

 שרע לע ובכשב םג ךא .ןיעב חותינ םג רבע

 םירומה ."הרות-דומלת,ה תא להנל ךישמה ויוד

 ,ותטימ די לע םהלש יאנפה תועשמ תחאב ובשי

 .אנפלואה תיב ינינעב ויתורעה תא ומשרו ועמש

 .ןורחאה עגרה דע דסומה תא להינ הככ

 ןמז אצמ ,הז ודסומל ותוריסמ לכ םע ךא

 םירתהל ,"זאט,ב טחושה ןועמש םע דחי לועפל

 .דועו דוסיה ןרק ןעמל םישנא

 גרבדלוג לכימ רודגיבא -תיבב ויתדפסה .דידי ינממ ךלה ותומ םע
 .ךורב ורכז יהי .תסנכה

 םותי ר"ד יפמ

 סניפ ריאמ ר"ד

 ואצי םהמו ,הינב תלכשה לע ףסכ םעפ ףא הכסח אל הפנעה סניפ תחפשמ

 "םאו ריע,ב הז ועוצקמב דבעש ,סניפ בייל ר"ד םיניעה אפורכ םימסרופמ םיאפור

 אוה ףא דמל סניפ ריאמ ר"ד .םירחאו קוטסילאיב

 הבחרה ותלכשהב ןייטצהו תובר תועידי שכרו

 .תידיאה תורפסה ימוחתב תוקומעה ויתועידיבו

 הדהאב לבקתנ "תידיאה תורפסה תודלות,, ורפס

 ןקסעכ םג םסרפתה אוה .ונימיב םירפוסה יגוחב

 .תיסורה "המוד,ל דמעומ היהו ירוביצ

 םיצאנה תילע רחאל לפיט הינמרגב ותויהב

 הצובק ריבעמ היה אוה .רעונה תילעב ןוטלשל

 -רגל רזוחו ינמרגה לובגה רבעמל הצובק רחא

 ליצהל וינפל ועיצה .הלצהה ישעמב ךישמהל הינמ

 ודיקפתמש ,קומינ ךותמ ברס אוה ךא ,ומצע תא

 8 א ר"ל תורשפא הנשי דוע לכ הלצהה ישעמב ךישמהל
 רחאל םג לעפ הז חטשב .תצאונמה הינמרגב ךכל

 .יסור ןיתנ היהו ליאוה הערל וב ועגנ אל םינמרגה .הינשה םלועה תמחלמ הצרפש

 םשו םיניתנה יפולח םע היסורל רבעה היסור--הינמרג תמחלמ ץורפ םע ךא

 .ויתובקע ומלענ

 סניפ הינוסו הזור יפמ
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 ןומיל השמ

 הריכב תוחא קר התיה ולו) דיחי ןב ראשנ אוה .1891 תנשב דלונ ןומיל השמ

 איה יכ ,"תינייכבה, :ומאל וארק ךכ םושמו םידלי הרשע ולכשש וירוהל (ל"ז הטני

 .םתודליב ותמש הידלי תא דימת הכבמ התיה

 אל ןומיל בקעי 'ר ויבא .ותדיקשבו ויתונורשכב השמ ןייטצה ותודליב דוע

 .ןוכית רפס-תיבב דומלל השרול חלשנ אוה .יללכו ירבע ךוניח ונבל ןתנו למע ךסח

 םג ליחתהו םיריעצה םיליכשמהו םירפוסה יבוט םע השמ דדיתה השרוב

 .תורפסב ודי תא חולשל

 וירופס ."ןטק םלוע , םידליל ןותעב םיריש םסרפל ליחתה ריעצ ליגב רבכ

 ."יתנקז תודגאמ, םשב דחוימ ץבוקב ךכ רחא ועיפוה םידליל

 חרכוה ,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םעו ל"ז בקעי 'ר ויבא לש ותומ ללגב

 .םידומילב ךישמהל ויתופיאש לע רתוול השמ

 תא ,השא ול השנ םש .בוקרחל עיגהו יוני'זורמ חרב יללכה סויגה לגרל

 .ןתשרחה רנטר לקייח תב האל

 ןיב םיחרזאה תמחלמ ימיב טרפבו המחלמה תונשב וילע ורבע תואלת הברה

 םלוא ,הנכסב תובר םימעפ וייח ויה העודיה הק'צה ימיב .םימודאה ןיבל "םינבלה,

 .לצינ דימת

 ףתתשמ אוה .תירוביצ תונקסעל רסמתהל יאנפ דימת ול אצמ ןכ יפ לע ףאו

 .םימורגופהו המחלמה יעגפנל הרזע שיגהל שי יכ ,םינוש דעסו הרזע ידעוב

 ולצא ואצמ םה .םשל ולגלגתנש ייוני'זור ינב לכל חותפ היה בוקרחב ותיב

 .רזעו הכימת

 .תוברתהו תונויצה הדשב רקיעב הבר התיה ותוליעפ םלוא

 םיסרוקה בוקרחב ומקוה ותמזיב .תירבעו תינויצ הדיעו לכב ףתתשה אוה

 .םינקסעו םירומ הברה ואצי הלא םיסרוקמ .ל"ז ונר'צ ר"ד לש ותלהנהב םייגוגדפה

 חילצה םלוא ,ריביס שוריגל ןודינו רסאנ "תוברת, תדיעוב ותופתתשה ללגב

 .ןילופל 1924 תנשב עיגהלו םשמ טלמהל

 תינויצה ותונקסעל בחרנ רכ ול אצמ ןאכ .'זדולב עקתשה םיברה וידידי תרזעב

 ."הריפצה,, הלוגב ידיחיה ירבעה ןותעה שודיחב עיקשמ אוה למע הברה .תיתוברתהו

 ותעפשהל תודות שכור אוה 'זדול ירישע ןיבמו .ןותעה ןעמל םידעו ריעב ןגראמ אוה

 קיזחה אל ןותעהשכ ,ורעצ היה בר המ .וז תילכתל "םיטנצמ , ישיאה ומסקו הברה

 .דמעמ

 ותודגנתה ללגב םלוא ,םיובנירג יצירעממ השמ היה תוינויצה ויתופקשהב

 .הלמה ןבומ אולמב יללכ ינויצ ראשנו הגלפמ םושל ףרטצה אל הרצ תויתגלפמל

 וירבחמ דחא .רתויב םיבוטה וידידימ ויה ץראבו הלוגב תדבועה לארשי ץרא יגיהנמ

 םינויצ ונלכ ונייהו יאולה, : הרכזאה ברעב וילע רמא ,ל"ז ןוסניול םהרבא ,םיבוטה
 ."והומכ םייללכ

 אוה ורוביד חוכב םינומה תובל שובכל ותלכי לשבו ירוטרה ונורשכל תודוה

 .תונוש םע תורצעב תוימואלה תונרקה םעטמ ורבד תא תאשל םעפב םעפ ידמ חלשנ
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 ןומיל הקשמו קילאיב ןמחנ םייח

 ,ז"יה ינויצה סרגנוקב הדסונש תידוהיה תונכוסה רבחל רחבנ ןומיל השמ

 דועו קילאיב .נ .ח ,בולוקוס םוחנ :ןוגכ ,'זדולב ורקיבש המואה ילודג לכ
 .ותיב יאבמ ויה

 םשרנ םיתניב .ודיתע תא הב רושקל הסנמו ץראב השמ רקבמ 1934 תנשב

 .לרוגה הצר ךכ אל ,הארנכ ,םלוא .ץראב דמליש ידכ ,ונב תא אוה ריאשמו ןוכישל

 .ויקסע םיטטומתמ ןילופב ררתשהש השקה רבשמה ללגב .ןילופל רזוח השמ

 ותונקסע תא לצנל ונוצרב ןיא .הנשל הנשמ הצרא ותילע תא החוד אוה

 ףא לע תאזו .ץראב ורודיס ןעמל ,סרפ לבקל תנמ לע אלש תישענה ,תינויצה

 .דעומה תא רחא ףוסבלו .דועו יקסרבז ,םיובנירג :וידידי לש םהיתורצפה

 ימיל התיבה רזחו ץיושב דמלש ,רוכבה ונב .הינשה םלועה תמחלמ תצרופ

 ,ןילופ תודהי לש תיללכה האושהו הזה ןוסאה .הנושארה הצצפהה םע גרהנ ,שפוחה
 .ירמגל ותוא ורבש

 הליב לכ רסוחבו םוריעב .ינועו ץחל ייח יח וב ,וטיגב ראשנו השרול רבע אוה

 ,ץראב עקתשהל שיאה הכז אל .ותמשנ תא חפנ 1941 רבמבונבו וימי תיראש תא

 .האושב ךכ רחא ופסנ וינבו ותשא םג .ונואו וצרמ לכ תא שידקה הלש

 לביק אלש יפ לע ףאש ,הז אוה ל"ז ןומיל השמ לש וייח תשרפ לכב ןינעמה

 ןלפק בקעי ומכ ,תועדב םישפח םירענל רבחתה ריעצ דוע ותויהבו יתרסמ ךוניח

 תרוסמ רמוש היהו תיתד הרכהב ראשנ תאז לכב ,תורחא םירעבו יוני'זורב םירחאו

 ןיאו ןיליפת חינהלמ היהי רשאכ בצמה אחיו םוי ףא ריסחה אל אוה .וייח ימי לכ
 .ה.ב.צ.נ .ת .קודא ידוהיכ תבש לוליחמ רהזנ יכ ,ףיסוהל
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 הנושארה םלועה תמחלמ

 הנושארה םלועה תמחלמ ימי

 תא ןדעב תוארל ידכ ,תויכוכז חויפב םידליה וקסע 1914 ץיק ימימ דחאב

 ןיא ,םנמא .הערל תוא והזש ,ורמא םישנא .תונותעה העידוה וילע ,המחה יוקל

 ןכ ירחא םיטעמ םימי יכ ,איה הדבוע ךא ,םלועה תוערואמ לע עיפשמ המח יוקל

 .הנושארה םלועה תמחלמ הצרפ

 .ואבו ושגרתה םישק םימי .יסורה אבצל םינב ואצי יוני'זורמ םגו ,סויג זרכה

 .המחלמה תיזחב םהיריקימ העידיל ופיצו וכיח רשא תוהמאו םישנ וכלהתה תינרודק

 ועמשנ ןהירחאלש ,תועדוה ועיגה םמוקמב .םלועל דוע ורזח אל םיאצויהמ םיבר

 .תולוכש תוהמא לש בל תוערוק תוקעצ

 ןוטלש .עיגהלמ הקספ ,הקירמאל ורגיהש ,םיבורקהמ הרזעה .תבש רחסמה

 וריבגה םתגיסנ תעשב .תושק ולבס םידוהיהו ,ולוע תא דיבכה םיסורה םיקזוקה

 ,ורבשנ םיחירב לע תולוענ םיתב תותלד .ונקורו וצרפנ תויונח .דושה תא םיקזוקה

 .דיב אבה לכמ וחקל םיקזוקהו

 שפנה תדעור תע ,תוחילס תרימאו רפוש תעיקת לש םימיב ,לולא שדוחבו

 ,טרפב תונערופו המחלמ תנשבו ללכב אבו שמשממה ןידה םוי תמיאמ תידוהיה

 דעש היסומלרדנאה הקספו טקש םנמא ררתשה םאוב םע .הרייעל םינמרגה ועיגה

 םנמא וסינכה םינמרגה .בערה -- םייתעבש דירחמ ביוא םתא אבו עיגה ךא ,זא

 ,למשחה רוא תא הנושארה םעפה וז וריכה יונייזור ינב : הרייעה ייחב הבוטל םייונש
 יונ'זור יפוצל הארהש ,עוניארה עיגה :טפנה תורונמ םוקמב התעמ אבש

 ,קודצ לש םיאלפנה ורונכ ילילצ םיוולמ םהשכ ,הקינכטה יאלפ תא םיממותשמה

 םישודיחה .ץעמ הכרדמ העיפוה "סאג-סאלש,ה בוחרב ;יאוני'זורה "רמזיילכ,ה

 תא ודימשה -- "םינבלה םיסורה, -- הביבסה ירכא .קיצה בערה ךא ,וחמיש הלאה

 "םיזונגה תורצואה,מ טעמ ,ןכא .היסורל וחרבו המדאב ונמט ונממ קלח קרו ,לוביה

 .םחל ןיא -- רצוקו ערוז ןיאבו ,יראה תא עיבשמ ץמוקה ןיא לבא ,הלגתנ הלאה

 ונקורתנ ,םיקזוקה תגיסנ םע ודדשנ אלו וצרפנ אלש ,תויונחה םג .קספ רחסמה

 ותבש תשורחה יתב .לכמ םילטב וכלהתה םירחוסה .ןתואלמל המב היה אלו רבמ
 ,םיקזוקה דוש רחאל הטילפל ראשנש ,תרצותה יאלמ .לוענמ לע ולעננו םה םג
 .םתיחמ תורוקמו םתדובע תומוקמ תא ודביא םילעופה .םישבוכה ידי לע םרחוה

 .השעמ ספאב טעמכ וכלהתה הכאלמה ילעב

 ,זאמ דוע םיבדנתמ שא יבכמ דודג הב היהש ףא .הרייעב הצרפ הלודג הפרש

 ידי לע הטשפתהש ,הפרשה דעב רוצעל ודיב הלע אל תאז לכב ,הפי ןגרואמ אוהו

 .הלודגה הרעבתל םרגו קלדנ רשא ,קשנה ןסחממ דצ לכל םיפעו םיצצופתמה םיזגפה

 הפוקתב הרבגו התלע ,ןווינו הדירי לש בצמ ררתשה ירמחה חטשב םא םלוא

 הזש יפכ ,הרצ תעב תידדהה הרזעה רוא ,הלפאב חרז רוא .תינחורה הלועפה איהה
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 חמקו הרות הרייעה ידליל ןתנש ,"םייהרעדניק , רפסה-תיב ןעמל הלועפב אטבתנ

 המיענה לקשמ תלעב הלהקמ םג ."רימזה, תיטמרד הקהל המק .דחי םיכורכ

 ובשיש ,תורופסה תועשב םינפ לכ לע .הרייעה ינבל םישקה םיעגרה תא היתורימזב

 םסרפתנ ןכ ומכ .בערה תקוצמ תא וחכש ,הניגנהו הנירה לוקל וניזאהו םישנאה

 המקוהש ,הנושארה תיאלקחה תיפותישה הדוגאה תא םייקל רכמריפפ לש ונויסנ

 ."ןייראפ-סוסנאק , : םשב יוני'זורב זא

 יקסבולוקוס ריאמ

 ותישארב ינמרגה שוביכה ןוטלש

 םינושארה שוביכה ימי .א

 ושגנ םינמרגה .הרייעל םישבוכה םינמרגה וסנכנ הנשה שאר ינפל םימוי-םוי

 .םישנאמ התמה ריעה .םוקמה ידוהי לכ טעמכ וז הדובעל וסיוג .תובוחרה יוקינל דימ

 הלא םישנא יכ ,ובשח ,ריעה לע םבראממ ופיקשהו םוקמ תברקב ויהש ,םיסורהו

 האוסה תנווכב תאז ושע םינמרגה יכ ,הרבס התיה .םהילע שא ופילצהו םינמרג םה

 םיסורה תופילצ .ינמרג אבצ ישנאל םידוהיה תא םיסורה ובשחי ןעמל היעטהו

 תטמסמ קזוק המלש ןכו דניקסיז השמ לש ונב זא וגרהנ .םיקנמה ןיב תונברקל ומרג

 ,"רהנה רבע,

 ינמרגה שובכה ימיב דקפמ .הנושארה םלועה תמחלמ ימי



 הנחמל םיריעצה חולישו םידקפמה .ב

 ,המחלמ יובשכ בשחנ יסור ידוהי לכ .םהלשמ רדס םינמרגה וסינכה םתסינכ םע
 ,םויב םימעפ .טרופספ ,הלעמו הרשע םיתש ןבמ ,םהמ דחא לכ לביק הזכש רותבו

 היה ינמרגה לבפלפה .בצייתהל אבצה ליגב םירבגה ויה םיכירצ ,םירהצו רקוב

 רחאל .המ ןמז ךשמנ הזה רדסה .רדענ לכ איבהל חלושו םיבציתמה תא דקופ

 הנתינ אל ,םירוחבה בצייתהב ,דחא ריהב רקובב הנהו .ותיבל שיא לכ רזח דקפמה

 ,תושק ודבע םש .הינמרגב "ףרודסדנל, הדובע הנחמל ולבוה םה .בושל תושר םהל
 .תפחש ילוח םהשכ ,כ"חא ורזח םהמ םיברו ,םינמרגה תונוזממ םיריישה תא ולכא

 בור 3
 ,תויבחה תא וחתפ ,ריעבש תורועל תשורחה תיבל םידוהיה ונפ .ריעב היה בער

 םחלה תחירמל הז היהו הרייעה ינב ןיב והוקליח ,תורוע תחירמל פוריס היה ןהב

 קיהיובח הילוב יפמ .גשוה םאב

 ינמרגה שוביכה ימימ
 היפכ תדובע .א

 לכ םינמרגה וחקל ךכ םשל .תמייק התיה היפכ תדובע ךא ,התיה אל הדובע

 הדובע תאז התיה .עובשב םימוי ךשמל היפכ תדובעל ךרעב 60--14 ליגב ידוהי

 .םיחרופכ רצק ןמזב ולע םיבוזע םיחטש .םינמרגה ידי לע וחפוטש ,םילודג קרי ינגב

 עברא דע רקובב עבש העשמ הכשמנש ,וז הדובע לע הער ןיעב וטיבה םידוהיה

 ורצי ויביסמש ,דפרס ףוסאל םהילע לטוהשכ ,ומערתה רתוי דוע .םירהצה רחא

 ןומראה תעבג לע םרענ ףסאנה דפרסה .םהלש תשורחה יתבב םידגב םינמרגה

 הדובעכ הורסמו םינמרגה ומכחתה ,ןוצר יא ךותמ התשענ וז הדובעש ןויכ .ףורשה

 ךשמב ודי לע ףטקנש ,דפרס לש םיוסמ לקשמ איבהל היה ךירצ דחא לכ ,תינלבק

 .הסכמה תא אלמל םירחא ורכשש ,הלאכ ויה .םוי

 ןפופמה רחפמה .ב

 תולובגה ןיב החרבהב וקסעו היחמו ןוזמ ושפיח םידוהיה .תבש רחסמה

 םירוזאל ודי לע שובכה חטשה תא וקלחב ,ינמרגה ןוטלשה םיקחש ,םייתוכאלמה

 .ישילש רוזא -- הבוסוק ,רחא רוזא -- קסיבוקלוו ,דחא רוזא התיה יוני'זור .םינוש

 תגשל יאשר דחא דקפמ ןיא .ולשמ דקפמו דחוימ ינמרג אבצ הנחמ היה רוזא לכבו

 לכ אלו ליאוהו .והנשמל דחא זוחממ םיכרצמ ריבעהל לוכיו ורבח תולובג תא
 עבושל םחל היה דחא זוחמבש ,הנושמ בצמ רצונ ,םיכרצמב רוסחממ לבס רוזא

 רחסמ -- והנשמל דחא זוחממ םיכרצמ וחירבה םידוהי .עוושמ בער -- רחאבו

 .תושפנ תנכס ךות רתסב

 הנימב תדחזימ הישעת .ג

 ליאוהש ,יוני'זורמ םידוהי המכ לש םתעדב הלע הנהו .ותבש תשורחה יתב
 הביבסבש ש"ייל םינושה תשורחה יתבמ םתגיסנ תעשב םיסורה וכפשש טריפסהו
 םימה .ראב תריפח ידי לע המדאה ןטבמ ותולעהל רשפא ,המדאה יקמעמל רדח
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 יקסבשרש תחפשמ

 תא ושקיב םה .ושעו ובשח .דוחל םימלו דוחל טריפסל וקקזיו ובאשי םילוהמה

 טנדנמוקהמ םרובע גישה אוהו יקסוועשערעש (לוולעוו) באז ידוהיה ריעה שאר

 תא ובאש ,ראב םידוהיה ורפח .םילוהמה םימה תאלעהל שורדה ןוישרה תא ינמרגה

 .טריפס הנהו םתוא קקיז ןורחאה .יקסנליגומ חקורה לא םואיבהו םילוהמה םימה

 .תחטבומ רבכ התיה הירבח לש םתסנרפו ,ןוישרה לוצינל הצובק דימ הנגראתנ

 הלאכ םיכרובמ םימ לוצינל תופסונ תוצובק ודסיי ,םירחא יוני'זור ידוהי וזרדזה

 ילכלכה בצמה לע לקה הזו ,הביבסב ויהש ,טריפסל םירחא תשורח יתב יחטשב

 .ריעה ינבמ קלח לש

 לזרב ילכ ץחלב םהמ איצוהלו ןתשפה יערז תא לצנל םידוהיה ודמל ןכ ומכ

 .םנמש תא ,םיפורשה תשורחה יתבב וראשנש ,םינוש

 'ץץיבומרבא ףסוי יפמ

 תורעי ישנא

 הרייעבש "לאנאק,ב המדאה יחטש תא םינמרגה וקליח ,הרייעב ררש בער

 המדא יחופת .המדאה ןמ ןוזמ תאצוהלו דוביעל היתוביבסב םיפסונ םיחטשו
 .וערזנו וקלוח

 ,תונוזמל ףסונ רוקמ ונל אצמנ הנהו .םדאה היחי םדבל המדא יחופת לע אל ךא
 ימר תונליא ןיב .ץיקה תנועב עובשב שלש"םימעפ ונאצי רעיה לא .רעיה אוהו

 ןכוש ,ןומדקה םדאכ .תוננערו דוה אלמו רעיה אוה הפי .ונידיב םילסו ונלייט הלעמ

 אג ,קריו שדח םלועב .ונא םג ונייה ,תחא עבש תביטחל םתא גזמתמו תונליאה
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 ונולביק וליאכ ,הביח ירבד ונל ושחל תונליאה .ונכלהתה הז םישחר אלמו אשינו

 תוריפ עפש ,ןכאו .ונל וניכהש ,םימעטמב דבכתהל השקב ךותמ תופי םינפ רבסב

 םיניעב .םיתותו תוינמכוא ונטקיל .ונידיב ויהש תוספוקבו םילסב ונפסא םיקותמ
 םינפבו ,םיברהו םיכומנה ,םיקוריה םיחישה ןיבמ תוינמכואה ונל וזמר תורוחש

 הלא םיחיש ונוקירה .םימודאה םיתותה ונילע וטיבה םיברה םהישמנב תוכייחמ

 שמשה .וב יובח ףסונ םיחיש רוקמ אוצמל רעיב ונקמעהו ,םהלש הבונתה יאלממ

 .הרזחב ךרדה תא ונל התארה םיהובגה תונליאה יפנע ןיבמ ונילא הציצהש

 הריתסהו שי .ונכירדהלו ונשמשל הנכומ וז הבוט שמש הדמע דימת אל ךא
 ליבשו ךרד ידבוא ונייה ונאו ,הוריתסהו הוסכ םיננעה ,ןוכנ רתוי .ונתאמ הינפ תא

 ,םיבורקה םיעגרב דריש םשגל ונששחו ,ורבג תוחורה .ונילע םייאמה שעורה רעיב

 רפעה ךרד תא שיח אוצמל שי .אובי םא ףחוס רטמ םעזמ רותסמ אצמנ ןכיהו

 רבכ יל ויה םיריהנ .ךירדמה ,877 ןב ,ינא יתייה הלא םירקמב .הריעה הכילומה

 םג .ךבסה ןמ תאצל ידכ ,ךלנ הב ךרדה תא יתאצמ יתשגרה ףקותב .רעיה יליבש

 המוקמ תא יתרכה ,םירחא לשמ רתוי בר היהש ,םידחא םיננע לש ןבלה םארמ יפל

 הלפאמ ונאיצותש ,ךרדה תאו םימשה תוחור תא יתעדיו ,תרתתסמה שמשה לש

 רעיה ץעל זא ורשקתנ רשא ,הרייעב םיטעמ אל זא ויה ינומכ רעי ישנא .הרואל

 .ויתורומתלו

 םחל תסורפ םע ונעלב תוינמכוא .ונלכא תוירטפ קרמ .םויה למעמ ונחנ תיבבו

 לש ןמויסל וניכח .ונוקזיח רעיה ילכאמו ונדדוע ןנערה תורעיה ריוא .הידעלב וא

 טעמב ונקפתסה םיתניב .םולשה אוב םע שממ אירבנש ידכ ,תוזרה המחלמה תונש

 יתלביקש ,ןוזמה תפסותבו רעיה ןמ ונאבהש ,המועזה הנמב ,תיבב היהש ,לכואה

 ."םייהרעדניק,,ב

 יקסבולוקוס ריאמ

 הלודגה הפרשה

 םיסורה יזגפו ,םיפתרמב זא ונכש םישנאה .םימי המכ ךשמנ הרייעה לע ברקה

 קספנ ףוסבל .םיללח ולפנ םידחא םיחרזא .הרייעה תובוחרב הז רחא הזב וצצופתה

 רחאלש טקש ,טקש ררתשה הרייעבו ,םינולסל וגוסנו ופגנ םיסורה .םיזגפה ברק

 .תובוחרב עיפוהלו םהיאובחממ תאצל ולחה םישנאה .הרעס

 וירחאו ,יאנ'זורפה שיבכה תביבסמ עמשנ זע ץפנ לוק .ריהב םויב םער םואתפו
 יוניזור לע ברקהש ,הליחת ובשח םישנאה .םיקסופ יתלב ץפנ תולוק לש םילג

 קזבה תוריהמב תוטשפתמ תובהל ואר הנה ךא .םיפתרמב אבחתהל וצרו שדחתה

 םיאשונ םהשכ ,הרייעה ןמ חורבל ולחה םינמרגה .םיאשנתמ םידבכ ןשע תורמתו

 .הלודג התיה הלהבה .םיבשותה לכ וסנ םהיתובקעב .לקשמ ילק םילטלטמ קר םתא

 הבוקסיל ירה ןוויכב התיה הסונמה .םהירוה תא -- םידליו םהידלי תא ודביא תובא

 .תובהלה ןמ קחרה ,תורבקה"תיב ןוויכבו

 -סאלש,, בוחרה לש ובור בור דמע הלק העש רובעכו וקזחתנו וברתנ טימערה

 ולחה םיבשותהו ,הטאל הככש הפרשה .םימערה וקספ ברע תונפל .תובהלב "סאג

 דוחיב .םשארל לעמ גג תרוק אלל וראשנש ,תעדל וחכונ םיבר .םהיתובקע לע בושל
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 אל וב ,"לכייט-לאנאק,ל לעמ רשגה דע יאנ'זורפה שיבכהמ סאג-סאלש בוחר לבס

 .ולת לע דמוע דחא תיב ףא ראשנ

 םיליח המכ לש תוירחא תרסח תוגהנתה י"ע המרגנ כ"חא עדונש יפכ ,הפרשה

 קשנה ןסחמל םיכומסה םישרגמה דחא לע הפק לושיב םשל הרודמ וכרעש ,םינמרג

 .שאב הלעו קלדנ ןורחאהו ,םהלש

 שדחמ התנבנ הרייעה .םהלש תא ושע ותוזירזו ידוהיה ץרמה .םינש המכ ורבע

 .הייח יטוח תא תווטל הפיסוה תידוהיה הליהקהו
 יקסבולוקוס ריאמ

 "םייהרעדניק ,ה

 וחרב םירכאה .בערהו הדובעה רסוח םג ואב םהיתובקעבו ,יאב םינמרגה

 ןיא .קיר הוזמה .בצעה בר תיבב .הרייעה ןמ היחמו ןוזמ ואצי םתאו םהירפכמ

 .תיבה ירדחב הלפא .םילענ ןיאו דגב

 ,קיניובח .ב ,ןיקזייר .ד ,רקניא .צ ,ןיקזייר .א .ב ,יקסבוקשומ .י :םירומ תצובק
 : תוינקסע תצובקו קי'צברק .ל ,ןמרב .מ ,יקסבשרש .ה ,שטאגלוב .א .י ,אריפש .פ

 ,יקסבשרש המחנ ,יקצילרק ,יקסוועלע'זוי ,יקסנליגומ ,ןידלוג ,ןייטשפא תורבגה

 "םייהרעדניק,ה רפסה-תיב

 ,ןרט המורפ ,ןתיול הינוס ,יקסנלוו הקשפ :(לאמשל ןימימ) םידמוע -- הנושאר הרוש
 ,ץיבוקציא הרובד ,ןיקזיר הינוס ,ןישב הינוס ,ןתיול הבוהא ,ןמרל הקשפ

 .יקסבוקטיד הדניה ,טא היסח
 ,ןמרב השמ ,ןיקזיר והילא םייח ,(הרומ) יאקסירבה דמלמה ןב :םיבשוי -- הינש הרוש

 .'ץגלוב ןרהא לארשי ,קיניובח הילוב ,יקסבוקשומ לאיתוקי ,רקניא יבצ
 ,ןמלס הקטיא ,הדיורב ,ןייטשטור ,ןיזור הסדה :םיבשוי -- תישילש הרוש

 .יקסבוקטיד המורפ ,ןיול הנח ,-- ,ןישנזור החמש ,יקצאיפיש השר"היח
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 -רעדניק ,, רפס-תיב וחתפו ונגראתה דועו קיניובח לחר ,קיניובח הבוד ,קי'צברק הנח

 ידליל תיב תויהל ךפה הזה רפסה תיב .היה ןכ ומשכו .("םידלי-תיב,) ?םייה

 רפס-תיבב םידליה ואצמ אוהה ןמזה תלפאב .יוני'זורב םיבערהו םידוריה לארשי

 םוקמב דוקרו רמז ,בלב תלחלחמה תובצעה ךותב ליגו החמש ,הרותו הרוא הז
 .םחלל םיבערל אוהש לכ לכוא ,תילכת אלל תוצצורתה

 תיבב ולביק םהמ המכ .םיערק םישובל םהשכ רפסה תיבל םבורב ואב םידליה

 עיבשמ ץמוקה ןיא ךא .ינמרגהמ הנתמכ לבקתנש ,יקח דבמ היושע הצלוח רפסה

 .ףרוחה תניצ ינפמ ףוגה לע רומשל ידכ ,תובר תובחס ףוטע ךלהתה בורהו ,יראה תא

 ףחי רופכבו גלשב תכלל תורשפא לכ ןיא ,םלש דגב לע רתוול דוע רשפא םא ךא
 םינוממה ונפ .הצוחה תואצוי םילגרה תועבצאשכ ,הדמה לע רתי תוטפורמ םילענב וא

 לועפל טלחה לוקש רחאל .תושעל המ הלאשב ןעצרה רדנסל "םייהרעדניק,ה לע

 .הלענהה ןינע תרדסה ןעמל

 ןוטלש ידי לע ומרחה םה ךא ,םיבר תורוע ויה קיניובח לש תשורחה תיבב

 השלש ובשוה .הלילה תכשחב תורוע ןכ םא ואצוה .ותושרל קר ודמעו שוביכה

 שלש לכ ליבשב םילענ וניכה םירלדנסהו תורועה תא ורזג םינעצרה .םירלדנס

 .הבר תוריסמ ךותמו בצקה אולמב התשענ הכאלמהו ."םייהרעדניק ,בש םידליה תואמ

 םיעטק וארקוה םהב ,שידיאב םיפשנ וכרענ .תינמרגו שידיא ודמל רפסה תיבב

 הירישב המיענהש ,הלהקמ םג התיה .םירחאו ץרפ .ל .י ,םכילע םולש יבתכמ

 .וכו תוגיגחו תוגצה םיכרוע דסומה ידימלת ויה ןמזל ןמזמ .םיפשנבו תותיכב

 םהירוהשו ,ןמזמ הז התאר אל םניעש ,םירבד -- הקיתמ ירבד םילבקמ ויה גחב

 םעפ אל ושיגהש ,םינמרגה ונמזוה תוגיגחל .םהה םימיב םהל איצמהל ולכי אל

 .הקפסאה ןינעב בצמה תא המ ןמזל לקה הזו ,ןיסירג וא רכוס קש רפסהיתיבל הנתמכ

 תא םהל ןתנ רפסה תיבו ,ליגר ןוזמ וליפא םידליל תתל וגישה אל םירוהה ידי

 תחירמל הביר םג םיתעל .םחלו קרממ קר תבכרמ םנמא התיהש ,תירקיעה החוראה

 התועמשמב םיענ םוח שגרה םש םוקמ רפסה תיב חבטמב הנכוה וז החורא .םחלה

 ירומכ ףסכ ןיא םנח .וז שדוק תכאלמל ובדנתהש ,תורוחב .הלמה לש הלופכה

 םירומה .םידליל לכואה תא םירומה םע דחי ושיגהו ורדיס ,וניכהו ולשיב ,דסומה

 ןוצר ךותמ ולעפ םדי לע םירזועה םירחאה ןכו םירלדנסהו םינעצרה ,תולשבמהו

 הרזעו תוריסמ לש הבוט חור .ןברק הזיא הזב םיאיבמ םהש ,ללכ בושחל ילבמ בוט
 .לכ בלב המעפ

 קיניובח הילוב יפמ

 הלהקמה

 הלהקמ .םיברב עמשנו קספ אל רמזה ךא ,םינמרגה ימיב הבר התיה הקוצמה

 תועפוה .ונמז לכ תא הז ולעפמל שידקהש ,רלסק לבייל ידי לע הנגרוא הלודג

 ,יקצאיפיש המלשכ םיבוט םירמז ויה הירבח ןיב .ההובג המר לע ודמע הלהקמה

 הנגראמכ םירבחה לכ .דועו ןמנייפ לטנעי ,** קינלוגוא הקלייב ,* יקסבולוקוס הקשמ

 .ךרועה -- הקירמאב םויכ ,ידוד *
 .ךרועה -- הדנקב םויכ ,קינלוגוא הקשמו הביר רתסא תב **

103 



 סבה לוק לע הז םשב ארקנש ,לשמל ,סב םייח .םנמזמ הברה הלהקמל ושידקה

 םייקל ידכ ,הסנרפ תוגאד סומע טיח ידוהי ותויה ףא לע הלהקמל רסמתה ,ולש

 .םידליה תבר ותחפשמ תא

 קיניובח הילוב יפמ

 "הילצרה,ה ירימזה;

 הרייעב .םייתוברתה םייחה וחרפ תאז תחת לבא ,םינמרגה ימיב היה רסח םחל

 תוליעפ התליגש ,"רימזה, םשב תוריעצו םיריעצ לש תיטמרד הקהל זא הנגראתה

 ובר דוחיב .םירחא תוזחמו "ל'תיבהילעב רענליוו רעד, שידיאב הגיצה הקהלה .הבר

 םינקחשה .דועו "דיי א ןייז וצ רעווש, ומכ םכילע םולש לש ויתוריצימ תוגצהה

 ,ס'אפור םעד עביילדעלערעב ,הקהלב םירבדמה שאר ,ץיביש עשוהי ויה םיישארה
 'ץיברילקש הקשמ ,טנרביל היבוט ,ןלפק בקעי לש ותשאו ותוחא ,'ץיביש לבייל

 הקטומ לש ותשא ,קינלוגוא הקליב ,יקסבלזוי ,ןומיל םהרבא ,רכמריפפ לטנעי

 .םירחאו 'ץיברילקש

 ,תירבע ,שידיאב םירפס ףוסיא י"ע המקש הירפס םג ונגריא "רימזה,, ירבח

 .הרייעה ינב ידי לע ומרתנש ,םירפס -- תינמרגו תיסור

 .הקרפתה הקהלהו ,םיקחרמל "רימזה, ירבחמ קלח רגיה המחלמה ירחא

 טסבלעז ,ה תא "רימזה -- תוברתלו תונמאל "הדוגא,ה םוקמב ודסיי הרייעה יריעצ

 השדחה הדוגאה .ץלוס השמ הרומה לש ונב ,ךורב דמע ושארב ."ןייראפ סגנודליב

 ,יטמרדה גוחה תאו הירפסה תא המייק ,רבעשל "רימזה, לש ותלועפב הכישמה

 לאיתוקי ויה םינייטצמה םיריעצה םינקחשה ןיב .ןלפק בקעי לש ותכרדהב להנתהש

 לש הלעב ,סניפ חנ היסורמ רזחשכ .םירחאו הזבג לשעה ,ןמרל הקשפ ותשא ,ןמרש

 לש ויתוזחמ תא וגיצה .הקהלה לש התחלצהל ונורשכמ הברה ל"נה םרת ,הזור

 םש יונישב םג ויתוגצהב ךישמה יטמרדה גוחה .םירחאו ןיבשריה ץרפ לש ,ןדפדלוג

 ."יאשידיאה רפסה תיב די לע גוח,כ

 "הילצרה -- ינויצה רעונה,, תדוגא

 הסיסתה ללגב םימי הכיראה אל "רימזה -- תוברתלו תונמאל הדוגא,ה םלוא

 אוהו ,תויטסינומוק תופקשה לעב היה ץלוס ךורב הנגראמ .הליחתהש תיטילופה

 םתעפשה .םיינויצ-יטנא םיספל הדוגאה תא תוטהל וסינ יקציבורבוד הקשמ םע דחי

 לעב היה וז הדוגאל ךייתשהש ,רעונה בור ךא .ידמל תרכינ התיה םינשה לש

 םינורחאה הלאו ,ענמנ יתלב רבד הדוגאב גוליפה היה ןכלו ,תוינויצ תופקשה

 םיחאה ויה השדחה הדוגאה ינגראמ ."הילצרה -- ינויצה רעונה תדוגא , ומיקה

 ,(ץראב רטפנ) דניקסיז לבילו (קוטסילאיב וטיגב ופסנ ותחפשמ ינבו אוה) לעוולעוו

 םייחל ולדביו (ץראב רטפנ) יסרוב-רברג לאומשו (ץראב רטפנ) קיניובח לשיפ

 ןיטשפא ריאמו (ץראב םהינש) 'ץיבומרבא ףסויו ץיבוקשומ-ןתיול הינוס :םיכורא

 ץיבומרבא ףסוי יפמ .(תירבה-תוצראב)
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 רימזה ירבח

 הרוש

 הנושאר

-- 

 ןימימ

 לאמשל

 :םידמוע

 לחר

 ,רלסק

 תב

 יכדרמ

 ,רבשרש

 היח

 ,בניול

 לביל

 ,'ץיביש

--, 

 הקשמ

 ,יקבסינשיו

 חנ-דוד

 ,קינלוגוא

 ,--,יקצאיפיש-הקשמ

 הרוש

 הינש

: 
 היח

 ,קינלוגוא

 לטע

 ,רלסק

--, 

--, 

 הקשר

 ,ןומיל

--, 

 הקשמ

 .'.(ץיברילקש

 הרוש

 תישילש

: 
--, 

 םהרבא

 ,ןומיל

 לאיתוקי

 ,קיניובח

 ,טימש

 עשטייל

 ,סעדלוג

 לריצ

 ,קיניובח

 ,לדייז

 לרב

 .ןיטשפא

 הרוש

 :תיעיבר

 רבא

 ,טנרביל

 ביל-רעב

 ,יקסבוקטיפ

 הקשמ

 ,ןיטשפירפ

 היש

 ,ץיביש

 לטנעי

 ,רכמריפפ

 ביל

 ,רלסק

 הילוב

 ,קיניובח

 ,יקצאיפיש

 היבוט

 ,טנרביל

9 

 הרוש

 :תישימח

 הוח

 ,רלסק

 הרש"הנח

 ,ןמרב

 ,יקסבל'זוי

 הקשירמ

 ,ןיטש

 הקליב

 ,קינלוגוא

 הנח

 ,ןידלוג

 הרובד-הרש

 .יקצאיפיש



 רימזה -- תוברתלו תונמאל הדוגא
 לפק לקנעי ,קינלוגוא הקליב ,ןתיול עביל :םידמוע לאמשל ןימימ -- הנושאר הי

 .(טורב) יקסבשרש הינה ,אריפש לגייפ ,ןלפק עילימ
 ובשרש יכדרמ תב ,'ץיבראילקש הקשמ ,קינלוגוא חנ-דוד ,קינלקוש קחצי :הינש הי

 .-- ,רנטר לבייל ,יקסבינשיו הקשמ ,קסנולופמ הרבח
 ,קיניובח הילוב ,ץיברילקש לריצ ,ןלפק הקשמ ,'ץיביש לבייל : תישילש הרוש

 .יקצאיפיש הקשמ ,יקצנמק הקשב

 א"פרתה תבט ,הילצרה -- ינויצה רעונה תדוגא
 ,דניקסיז לבייל ,(יסרוב) רברג עילומ : םידמוע לאמשל ןימימ -- הנושאר הרוש

 .דניקסיז באז ,'ץיבומרבא ףסוי
 .ןיטשפא םירפא ,ןתיול הינוס ,קיניובח לשיפ : הינש הרוש
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 יאשידיאה רפסה-תיב די לע גוד

 ,סרעמערקנזייא םעד ןבואר תב ,ץיבלסוי :םידמוע לאמשל ןימימ -- הנושאר הרוש
 .ןיטשפא לדיז ,(רשדלפה הקשטיבייל ןב) 'יטשפא עשזדאט ,הזבג לשעה

 .ןלפק בקעי ,ןלפק עילימ ,יקסמילזורי הרומה ,ןישב הינוס ,סידלוג דוד : הי:ש הרוש
 .ןמרש לאיתוקי ,ןישנזור החמש : םיבכוש

 .ל י םש לע הירפסל דוסי הוויה דחא קלח .םינשל הקלוח הירפסה םג זאו

 ."תיברת, די לעש תירבע הירפסל -- ינשה קלחהו ,יוני'זורב ץרפ

 תאזב החילצהו םזינומוקה ינרפצמ רעונה תא ליצהל הלדתשה השדחה הדוגאה

 .וכו רתיב ,ץולחה ,ריעצה רמושה ירבח ךכ רחא ואצי היתורוש ךותמ .טעמ אל

 יןייראפ םוסנאק,ה

 אפור ."ןייראפ םיסנָאק,ה ,תינכרצ תיאלקחה הדוגאה התיה ונימב דיחי לעפמ

 לבייל ,קינלוגוא חנ דוד :ןוגכ ,הרייעה יריעצמ המכ וביבס ףסא רכמריפפ םינשה

 יחטש דוביע התיה התרטמש ,תאזה הדוגאה תא םתא םיקהו םירחאו קיניובח

 םמצעל םייאלקח םיכרצמ לש תימצע הקפסא ןעמל ,הצינ'זרב בוזעה רפכב עקרק

 הגוה היה וב ,רכמריפפ לש ונויער תמשגה םושמ הזב היה .הרייעה יבשותלו

 הדובעל ושגינ ,םייביטרפואוק תודוסי לע המקוהש ,הדוגאה ירבח .ףיטה ולו

 תאזה הדוגאה .םתדובעב ליח ושעו שורדה רטנוניאה תא ושכר ,תובהלתהב

 רוזחל ולחה םירכאהו ,ףלח תונוזמב רוסחמהשכ ,הקרפתהו םינש שלשכ המייקתה

 ץיבומרבא ףסוי יפמ ,םהיתולחנל

107 



 ןוטלשל ןוטלש ןיב

 םינמרגה ןוטלש תונש תינחור תוחתפתהו תירמח הקוצמ ךות ופלח ךכ

 תובקעב האב וז תוררופתה .ינמרגה שבוכה אבצה לש ותוררופתה דע וכשמנש

 ,יוני'זורל ועיגה היסורב הכפהמה ידהשכ .הינמרגב םג הירחאלו היסורב הכפהמה

 םייוגה ירפכבו הרייעב תיטיבוסה היסור ידדצמ תורושב הבר תוליעפ הליחתה

 םוקברה תא ורצי םיירפכה םהירבח םע דחי םיינוריעה םיטסינומוקה .הביבסבש

 ונבו ץיבלפרק יכדרמ ומאנ הב ,קושה רככב הלודג םע תפסאבו ,(הכפהמה דעו)

 םיטסינומוקה וזירכה ,םיוגה ןיבמ םימאונ ןכו דמלמה רגרטלפא םייח לאומש לש

 םירעב םג הליחתה המוד הסיסת .תיטיבוסה היסורל םתופרטצה לע םיימוקמה

 .םודאה אבצה רבכ עיגה םשל רשא ,םינולס ןוגכ תוכומסה

 -ןיב, תפוקת וז התיה .יוניש לכ שדחה ןוטלשה איבה אל הרייעה ייחב

 תא שורפלו ססבתהל חילצה םרט רחאו ,ררופתה דחא ןוטלששכ ,"םינמזה
 תורורב תוארוה לבקל ילבמ ,ומצע תעד לע בורל לעפ ימוקמה ןוטלשה .ונוטלש

 לש שאה יבכמ יבדנתמו תינמז התיה תימוקמה היצילימה םג .יזכרמה ןוטלשהמ

 ,הרייעה יבשות לע הבר התיה םתעפשהש ,דיגהל שי םחבשל .התוא וויה הרייעה

 .ערפוה אל רדסהו ,דחאכ םייוגו םידוהי

 םירנויגלה לש תוערפה השעמ אוה איהה הפוקתב הרייעה ידוהיל ביצעמ קרפ

 הניארקואמ ךרדב התיהש ,וז ינלופ אבצ תדיחי .יקסבורבמז לש ודוקיפב םיינלופה

 ועמשנשכ ,ףרוח ליל הז היה .יוני'זור ךרד הרבע ,ינלופה אבצל ףרטצהל ידכ ,ןילופל

 הנחש ,םודאה אבצה לש ןטקה רמשמה .יאמינולסה שיבכה דצמ תוירי םואתפ

 םלוא ,םינלופה םיצרופח תא רוצעל הסינ ,םיליח תורשע המכ הנמשו ונתרייעב

 לע הרהמב וטלתשה םינלופה .ורפסמב וילע הלועה חוכ ינפב דומעל לוכי אל

 .םידוהיב תושק תוערפ וללוח ןהב ,תוטעמ תועש הב והשו הרייעה

 םודאה אבצה .ןילופ-היסור תמחלמ תפוקתב רתוי שגרוה םיטיבוסה ןוטלש

 התיה ריעה ךרד םתעונת רשא ,וינומהב הרייעה תא אלימ השרו רבעל םדקתמה

 דויצ רסוחמ היהש ,הזה אבצה יכ ,הרייעל השק הפוקת וז התיה .תקסופ יתלב

 ,הלדה םתנמ תא םיבשותהמ לזג ךכ םושמ .ךרדב אצמש המ לכמ ןוזינ ,הקפסאו

 .יכה ואלב םג המועז התיהש

 אבצה ידי לע הפדהנ םגו הרצענ ותומדקתהש ,םודאה אבצה לש ותגיסנ םע

 ,ןיליפ תנידמב יוני'זור הללכנ ,1921 תנשב הגירב םולשה תירב תתירכ םעו ,ינלופה

 .םיפלחתמ תונוטלש לש םינשה ומת זאו ,ןכל םדוק םינש שלש ,היחתל המקש

 ץיבומרבא ףסוי יפמ

 יוני'זורב תוערפה

 הרייעב תוערפ .א

 םימחול תוצובק ונגריא םינלופה .ומדקתה םיקיבשלובה םיסורה .1919 תנש

 ,יונ"זורל םג העיגה  תוצובקה תחא .םיסורב ומחלנש ,יקסבורבמז לש ודוקיפב
 הרייעל וצרפ ברע תונפל .קסניפו הנ'זורפ רבעל ונתרייע ךרד ןיצרדמ הרבעב

 .םיחש-תיב תחת םהיתוילטשכ ,הליפתה תיבל וכלהש ,םידוהי וספת רחש םעו

 םורגופ .םיטסינומוק םידוהיכ ורונו ריקה דיל ודמעה ,וספתנ רפסמב רשע םינש
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 :הלא ויה .םיגורה ולפנ םהמ השש !עשפמ םיפח םישנא חצר !רחשה רואל

 ףסוי ןרהאו גרואה םייח לש ונב ,קיצרש ,יקצנמק ,סב םייח ,יקסבוקטיפ רשא
 .םיתמכ םינפ ודימעהו םיגורהל תחתמ ולפנו ועצפנ םירחאה תשש .יקסבולוקוס

 חצרה םוקמב קושב תולטומ ויה תויוגה .הרייעה תא םיערופה ובזע םירהצה תעל

 .ביואה דחפמ ןתוא רבוק ןיאו

 םיערופה םא ,חכוהל ,הצוחה תאצל וזיעהו םיריעצ המכ דחי וטקלתה הנה ךא

 ונילעה .םישודקל ןורחאה דובכה תא קולחל תורשפא שי םאו ריעב דוע םניא

 תיבל הנורחאה םכרדב םתוולל ידכ ,םיאכודמו םילבא ונאציו הלגעב תויוגה תא

 םינלופה םיחצורה תיפונכ םאה .ונילא םיצא םישרפ קוחרמ וניאר םאתפ .תורבקה

 .וברקתה םישרפה .הלגעה די לע ונראשנ ירבחו ינא .ורתתסה ונתאמ המכ ? תרזוח

 וניארה .םינלופה וקלתסה הב ,ךרדה לע ולאש םה .םיסור םיקזוק םהש ,ונחכונ

 רבקל ונישודק תא ונאבה .אוהה רבעה קפואב רהמ ומלענ םהו ,ןוויכה תא םהל

 .התיבה ונרזח םירובשו םיצוצר .םיחא

 הרומל םהל תויהל םיערופה ושרד ינממ .םוי ותואב ורקש םיסינה םיטעמ אל

 םוקמ תא םהל תוארהל םתא הכלה יתשאו ,םיסוסל ןבת ושקב לכ םדוק ךא .ךרד

 .אושל ךא ,ינושפיח םבושב .ירוחאה חתפה ךרד יתאציו יתקמחתה םיתניב .ןבתה

 .חוטב תוממ ,ןכתיו ,יתלצינ הזכ ןפואבו

 (ןתיול אבא יפמ) |

 תוטרפה םוי 8

 םהירחא ףודרל התצר ימא .ונסוס תא ונתאמ וחקלו ונרצחל וצרפ םיערופה

 קעצו רצחל ונתוא ףחד םינלופה דחא .הירחא יחאו ינאו ,הליזגה תא בישהל

 תויריה ועמשנ .רצחב ונתשלש תא רגסו ,"תאצל םהל ינתת לאו םתוא יחק, :ימאל

 .ונלצינ ,ונרצחב ונחרכ לעב ונרגסנש ,ונא .תונברקה ולפנו

 (ןיקשור באז יפמ)

 יונ חרב תוטפפ 8

 : הלאה םירבדכ (ר"י) 1919 "ירבעה,ב רפוסמ יוני'זורב תוערפה לע

 ,הולז :ןוגכ ,תורייע הברהב תוערפ םינלופה םירנויגלה וכרע הטילב םג,

 םירנויגלה .יוני'זורב ויה םיארונ רתויה תוערפה .יוני'זורו ינזורפ ,ןישטרד ,הצינר'זא

 .םיקיבשלובב םחלהל רקוב תונפל הרייעה לא וסנכנ ,םרפסמב 1500 ,םינלופה

 לכ, :הרצקב םהל הנע -- "?םיקיבשלובה םה ימ ,, :הרייעה רמוכ תא ולאששכ

 -תיב תחת תילט-יקיתו ללפתהל וכלהש ,םידוהי רשע םינש ."םיריעצה םידוהיה

 תיב לא םירנויגלה םתוא וכילוה ךכ רחא .תוירזכא תוכמ וכוהו וספתנ ,םיחש

 .םהב וריו ,הרושב השלש-השלש ,תורוש עבראב םתוא ודימעה ,ינלופה דגסמה

 םיגרהנה ןמ דחא .םימלש וראשנ השלשו השק ועצפנ השלש ,םיללח ולפנ השש

 וליכ םירנויגלהש ירחא .ללח לפנ ךכו ,םירנויגלה וב ורי םרטב ,ותילטב ףטעתה
 ,םויה לכ וכרא תוערפה .םידוהיה יתב תא זובל ולחה ,םיספתנה םידוהיב םתמח תא
 .םירצונה הרייעה יחרזא םג םהב ופתתשה םירנויגלה דבלמו

 (ד"י) 1919 "ירבעה,
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 יוני'זורב תוירפסה
 .א

 רעד והילא,) ךרוכה ץיבוקציא והילא היה הרייעב תוברתהו תורפסה ץיפמ
 :םיגוסה לכמ םירפס ול ויה .הרייעה לש הנושארה הירפסה לעב ,("רעדניבנייא

 לש םייניצרה הלכשהה ירפס דעו ,הרייעה תורוחב ונהנ םהמש ,ר"מש ירפסמ

 רפס קר םאו .םלש שדוח ארקל תלוכי תוקיפוק שמח דעב .םירחאו ןיקסנלומס
 םע רזחו ריעה תא והילא אצישכל .ותלבקו תחא הקיפוק תמלש ,תיצר דדוב

 ףוטחל ורהימש ,הרייעה יריעצ ןיב תוררועתהה הבר התיה םישדח םירפס ןעטמ

 םירפסהש רחאל קרו ."ץיק םרטב הרוכבכ, ןיידע םיכרוכמ יתלבה םירפסה תא

 םייקל ופיסוהו יהשלכ הרוצב וכרכנ ,ורזפתנו וטפרתנ םהיפדו ,תובר םידי ורבע

 הברה הללכ וז הנושאר הירפס .ריעב הלכשה תצפה לש דבכנה םדיקפת תא

 םירפס 200"כ הב ויה ןכ ומכ .רעונל 500-כו םירגובמל 1500-כ : תיסורב םירפס

 .הלכשהה תפוקתמ םיירבע

 (קיניובח הילוב יפמ)
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 ירבח ונגריא הנושארה םלועה תמחלמ ימיבש ,רבכ רמאנ םימדוקה םיקרפב

 תינמרגב ,תיסורב ,שידיאב ,תירבעב םירפס הללכ רשא יונייזורב הירפס "רימזה,

 תירוביצה הירפסל דוסי הוויה דחא קלח .הירפסה םג הקלוח הדוגאה גוליפ םעו ,'וכו

 םהל םיבורקהו םיאדנוב ויה היארוק בורש ,תידיא הירפסל ךפהו ,ץרפ .ל .י םש לע

 תאצוה לש םיטעמ םיירבע םירפס םג םנמא ואצמנ וז הירפס לש תיוז ןרקב .םחורב

 ס"היבב הנכישש ,תירבעה הירפסל דוסי חינה "רימזה, תירפס לש ינש קלח ,לביטש

 םיליעפ םינויצ ויה היארוק בור .תימואלה תורפסל זכרמ השמישו "תוברת,, ירבעה
 .םהידהואו

- 

 והיעשיכ םהמ המכ לש םתמזיבו תחלצב ודי ןמט אל יאוני'זורה רעונה םג

 ורדחב הירפס המקוה ןיקשור באזו ןתיול ףסוי לארשי ,ןייטשנזייא ל'השמ ,ןלפק

 .המ ןמז ךשמב םיריעצ תורשע המכל םירפס הקפיסש ,ןלפק היעשי לש ןטקה

 ןיקשור באז יפמ

 הבולבפב הירפסה

 איה .הלשמ הירפס הדסייו יוני'זור ינב יכרדב הכלה הבולבפ הבשומה םג

 תיללכ הפסא הארקנ .הלשמ הירוטסיה שי הדוסייל םגו .1925 תנשב המקוה

 ויה הבכרהב רשא ,הלהנה הרחבנ ,ימוקמה שרדמה תיב לש "םישנה תרזע,ב
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 הבולבפב הירפסה

 ,(דמוע) יקסבוסיל ל מהרבא ,רעלאמ עילומ ,ןיטשניבור לבייל : לאמשל ןימימ
 .(דמוע) ןלפק ףסוי ,ץילרק לדיז ,'ץיבוקרב םייח ,ןיטשפא בוטדםוי

 -דח סמ לטוה .הלחה הלועפה .םירחאו ןייטשפא בוט םוי טיחכ םימדקתמ םירבח
 ונרגב תוגצה וכרענ ,תולרגה ורדוס ,םירבח יסמ םג ועבקנו םירבחה לכ לע ימעפ

 1307כ ושכרנ וב רשא ,םיוסמ םוכס ףסאנ רצק ןמז ךשמבו יקסלובס בד לש

 .הריבה השרווב ונמזוהש שידיאב םינושארה םירפסה

 םיתרסמ .תירבעבו שידיאב םירפס הברה הבו תיטרפ הירפס התיה ונתיבב

 דע הירפסב םירפסה רפסמ לדג ךכ ידי לעו הדסונ הז התעש, תיללכה הירפסל

 ךשמב וברעב ברע ידמ .הז דיקפתל יתרסמתהו הירפסה ריכזמכ יתרחבנ .350"ל

 תודחא םינש דמעמ הקיזחה הירפסה .םהישרוד לכל םירפס יתפלחה שלש"םיתעש

 .הבשומב בושח יתוברת דסומ השמישו

 ץילרק לאפר

 תודליה ימימ תונורכז

 תבש ברע תינופמיס

 ,"הרדס,ה לע םירבוע .ימוקמה "הרות-דומלת ,המ םיאשינ תובבל םיבוש תולוק
 .םימיה לכבכ םניא םידליה תולוק .תבש ברע םויה .עובשה תשרפ לע ,רמולכ

 .יוניש תילכת םינוש םייברה תולוק םג .שפוח לש ,החמש לש המיענ םהב תשגרומ

 החונמ לש ,ליגו שפנ תוממורתה לש ןוגנ ךותמ הרטפהה ימעט תא םה םידמלמי
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 דמלמה ,בקעי ןרהא :םידמלמה לש םה תולוקה .ברקתמ תבש גנוע לשו המיענ

 הלכהו ןתחה תא הרייעבש הנותח לכב אוה חמשמ) הרות"דומלתל רוסמה ,"ירבע,

 וידימלת בורו ליאוה ,ךכל קוקזה יכוניחה דסומה ליבשב תומורת םיתניב ףסואו

 :י"שרו שמוח דמלמה ,רויחהו שולחה ןורב אוה ינשה דמלמה ; (םיינע ינבמ םה

 ךוראה ונקז תא קילחמה ,המוקה-ךומנ ןייטשטור חרז םייח קיזחמ-הרחמ םהירחא

 םייח לאומש יברה םג :ארמגו ך"נת דמלמ אוהש ,העשב ללפתמכ דנדנתמו
 .ולוקב םיענמ ,דומלתה םיב וידימלת םע החושה ,םיפתכה בחר רגרטלפא

 דסומה להנמ אוהש ,םינפ תרדה לעב ,גרבדלוג לכימ רודגיבא חצנמ םלוכ לעו

 תחמשב חמש וליאכ ,םיתעבש תחנ אוה עפוש ישש םויב .שודקה ודיקפתל רוסמו

 תא הריכזמהו תברקתמה השודקה תבשה ןמ הנהנו ,דחי םג םידמלמהו םידליה

 .אובת אובש ,המלשה הלואגה

 ןויצ לע םיעוגעג

 דחאב ונתוא ףסוא היה םירהצה רחא תבשב .ובלב תמעפמ וז הנומא ,ןכאו

 םא לע, :ןויצ ירישמ ונתא רשו הז םויב םייונפה "הרות"דומלת,ה ירדחמ

 םינושארה תונויצה יערז .דועו "םיזרא םוקמב םש,ו "...הנשוש תללוגתמ המש ךרדה

 .םילוליה ירפ וחמצו םויה אובבו םתוא טלקש ,ךר דלי בל ,יבל ימלת לע ולפנ הלאה

 וב ,ותילע םוי אוב דע הלוגב חונמ אצמ אל ,שיאל היהו רענל לדגש ,דליה

 ינזאב םירהצה רחא תבש ימימ דחאב םש םלקיד םתוא רישה ירבד ומייקתה

 :והומכ םינטקה וירבח

 ייָנֲא ןָסָק יִדּוהְי
 .לָיַאָו זע אֵלָמ א
 ,יָתָבֲהַא הָלֹודְנּו

 ,לָּדַה הֶז יִּמַע לֶא
 יָצְרַא לֶא םַּג ,יִּמַע לֶא
 .םָׁש םיִּקַחְרִּמַּבֶׁש

 ,תֶלָכְּתַה יִמְׁש תַחַּת ,םָׂש
 .םִיַל רָבֵעַמ
 .םִיַתָנְׁש דֹוע ,הָנָׁש דֹוע

 .תֵעָה ׁשיִח ףֹולֲחַּת ןַה

 :יִל הָניִכָא ףַא עֵּסָא הַמָש

 .תֶא ,הָׁשָרֲחַמ ,סּוס
 ,יָתָמְדַא דובָצֶא זָא
 ,בֹרָל לּובְי יִל יִהיִו
 ,עּטָא יִל םֶרָּכ םַּג

 ,ביט ןַיַי ןֵתֹוּנַה
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 | ישש םוי ירהצ

 טעמכ ינאו ,יברה ונתוא ררחשמ םירהצה תועשב .יששה םויה לא בושנ ךא

 ,יתיבל הקד רובעכ עיגמו סט םא יכ ,ףצורמה בוחרה ינבא לע ךרוד ינניאש

 יל השיגמו גלפומה ןוזפחה לע תלאוש ימא ."הרות"דומלת,המ קחרה אל אצמנה

 התפאנש הירט הנבל הלח תסורפ ףורצב ,ונממ ףדונ תומצעו רשב חירש ,ינחיר קרמ

 .יפב ןיע ףרהכ םימלענ םינשה הלאו ,הידיב

 המ ,חא .תבשל היתונכהב הקוסע ימא יכ ,ישפנל ינא ישפח תודחא תועש

 לע האלפתמ ימא .התיבה ינא ארקנש דע "תומלוע ךפוה, ינא .שפוחה אוה םיענ

 ןבומכ .רדחהמ יבוש םע םינשי םידגב ינתשיבלהש ,החמשו יב קבדש .ךולכלה

 יתורעש תא תקרוס ,רוהטלו יקנל יתוא םיכפוהה ,"ןיחתור,ב יתוא הנד איה
 .תבש ידגב יתוא השיבלמו תובוטרה

 לבקל םיכלוה ךיסנה םע ךלמה !סה .אבא םע ינא אצוי .תעקוש שמשה

 ונא םיכלוה .לודגה תסנכה תיב לא ונידעצ תא ונא םינווכמ .הכלמה ינפ תא

 -סָאלש ,המ דחי ונתא רהונה ,בר םעל םינב ונאש ,ונתוארב וניניעב םילדג ונחנַאו

 תובוחרמ .וננה ןטק םישנא םרז אלו .שודקה םוקמה רבעל "לַאנַאק ,,המו "סַאק

 ותיב ןיבמ .הליפתה תיבל קושה ךרד םיפסונ םינומה םיאב רנבילקו רעיונזילב

 -ריזח ,, תובוחרמ םיבר "םיתב-ילעב,, םיעיפומ ?הדוגא, כ"היבו טחושה ןועמש לש

 אצויה ,הבישה-תרדה לעב ,המוקה-הבג ברה הארנ הנהו .דועו "סאג-רענלימ,, ,"סאג

 להקהשכ ,ותיבל ךומסה לודגה כ"היבל ברקתמ אוהו ,"םילהת,, כ"היב די לעש ותיבמ

 ."ונבר ,ךילע םולש,ב ודבכמו ךרד ול הנפמ

 תסנפה תיבב

 ,רודה ןומראל ויתימד ןטק יתויהב .אשינה הלפתה-תיב ךותל ינא סנכנ

 םהיניבשו ,הרקתה דע םיממורתמה ,םייקנעה ךותה ידומע תעברא לע ןעשנה ,הובג

 יתלדגשכ) .וב האירק תעשב הרותה רפס תא םימש הילע ,ההובגה המבה הנותנ

 םיהובג הכ ויתונולח ןכלו ,הרצ תעב םידוהיה םיפסאתמ וב ,קנע רצבמל ויתימד

 הלוגב ונילע ורבעש ,םימיאה ירופס ןכא .קחדה תעשב האיציל ול תפסונ תלדו

 .(הז יונישל ומרגש םה"םה ס"היבב םהילע יתדמלשו

 ,"חרזמ,ה רחאל הינשה הרושב "םוקמ,, יבאל .כ"היבב ונמוקמל ונא םישגנ

 תאו ןלפק ןושרג ןזחה תא םיאור ונממ .אוה ןיוצמ םוקמ .ןזחה לש ותמב די לע

 .םהמ דחא יתייה המ ןמז .םילודגה םע םינטקה ויררושמ

 םיפיערמו ,ונינזאב םילצלצמ ויררושמו ןזחה לש ויתולוק .תבש תלבקב םיחתופ
 תארקל ידוד הכל, זילע רמזב םיאצויו םהילא םיפרטצמ ונא .וניתובל לע םחונ

 תא הדובכב האלממה ,הכלמה תבש ינפ תא םיליבקמו "הלבקנ תבש ינפ ,הלכ

 .ולוכ תסנכה"תיב

 תיבב

 ראומ בוחרה .התיבה הליפתה רחאל ונבוש תעב םג התוחכונב ונא םישיגרמ

 .םיתבה תונולח לכ ךרד םיעקובה ,םיריהב רוא יספב

 ,הרקתה לע היולתה סקולה תרונממ עפושה ,רוא ףצומה ונתיבל ונא םיסנכנ
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 :הבהאב ונינפ תא תלבקמה אמא לש היניעמ ;שודקה ברעה דובכל הקלדוהש
 הרוחצה תיפמהמ :אבא לש ושודיקל הכחמהו ןחלשה לע םידאמה ןייה קובקבמ

 שדוקה תולמ תואשינ הנהו .גלשכ הנבל הפמ לע תוחנומה ,תולחה תא הסכמה

 .טעמ שדקמל ותוא תכפוהו רדחה תא האלממש ,הניכשה יפנכ תחת ונתוא תוסינכמה
 בלה תא תוחמשמהו תעדה תא תוביחרמה תורימזה ,םימיעטה םילכאמה

 ךותמו תבשה תשרפמ ןחלשה די לע םיעמשנה הרותה ירבד ,תלצאנה ןתמיענב

 ,םימורמ ןכוש ןחלשל דחי םירבוח -- עובשה ךשמב םידליה קפסה

 תכשמנ תבשה תינופמיס

 ךלמה ןביידוהיה לע שידייב םירישב םיחתופ אמאו אבא .הדועסה תרמגנ

 לע ,םיקחרמל דדנש ,הנבמ בתכמל הכחמה םא לע ,ותבשב -- וקלחב חמשה

 םיאלממ הלואג יריש ,דדונ ןב לע םיעוגעג יריש ,תבש יריש .'וכו םירצמ תאיצי

 .תופילח החמשו תובצע וניתובל תא

 .םויה דע םהילאמ םינגנתמו יקרועב םילזונ ,ימא ,ךירישו ,יבא ,ךינוגנ

 םג .םהיתוטמ לע םילועו םרדחל םינופ םה .ירוה יריש םיעקוש טא טא
 ךא .וב הנישה תועש ןה הלבגה אלל .החונמ ליל לש השגרה ךות םיבכוש ונא

 תונריעב חחושמ ,רגובמה רעונה ול לייטמ ,ךומסה "סאג"סַאלש, בוחרב, ץוחב

 .רשו לוקב חכותמו

 .ץוחב תכשמנ דוע תבשה תינופמיסשכ ,ונילע תדרוי המדרת

 יקסבולוקוס ריאמ

 ץראה לע םיעוגעג

 הלוגב יקסע תא לסחל -- חתיה יתטלחה .התיבה יתבשו רייתכ ץראב יתיהש

 טאל-טאל יתעסנו (היה םרט וטוא) הרכרכ םינולסב יתרכש .הצרא תולעלו

 יתרבע .יתחפשמל בושל רהממ ינאש ,ךכל בל ומש אל םיסוסה יכ ,יוני'זורל

 םירטמוליק העבראכ קחרמב אצמנה ,יאמינולסה רעיהמ יתאציו ,ךרדה בור תא רבכ
 .הלילה תכשחב ךלהתמה םדאב יתשגרה םאתפ .הליל תוצח תעש התיה .יוני'זורמ

 ונתוא שקבמכ ,די הז םדא םירה הנהו ?םיטסל אל םאה ?תויהל לוכי הז ימ

 הז אלה :והונרכהו ךלהב ונלכתסה ,וז העונתל ונינענ .הרכרכה תא רוצעל

 ריעה ןמ רכינ יד קחרמב תאזכ העשב וישעמל ויתלאש .יקציבוסיל הטאנ

 בשה ורבח תא םולשב ךרבמה ןושארה ידוהיה תויהל הצר יכ ,התיה ותבושתו

 ,"םולשל ידי תא וצחל רבכ םינולסב םיבר םידוהי אלה, :ול יתרמא .לארשי ץראמ

 .ןושארה תויהל הצור אוה יוני'זור ידוהימש ,הנע אוהו

 יתתנ תוסיפח יתש .תוילארשייץרא תוירגיס תוסיפח רשעכ יתא יתאבה

 רשפל ויתלאש .ןולחה תא רגסו הירגיס קילדה אוה .רגנה ןמרל בייל יבורקל

 -ץראה הירגיסה ןשעש ,הצור וניא יכ ,אובל הששוב אל ותבושתו הז והשעמ

 הירגיס יתתב ירכמ ןיב תוירגיסה ראש תא יתקליח .חור לכל רזפתי תילארשי

 .הבר התיה םתדותו ,םהמ דחא לכל תחא

 .לארשי ץראל יוני'זורמ ידוהי לש ויעוגעג ויה םילודג המכ ,וארו ואצ

 ןמרל יבצ יפמ
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 םיטח תועמ

 שורדה לכ תא ןיכהל שי .אבו שמשממ חספה גחו םירופה גח רבע ,ףלח

 םתלכיב ןיאש ,הלאכ שי םלוא .םה םיבורמ אלה גחל לארשי יכרצו ,הז דעומל

 ,לעפמ ,"םיטח תועמ,, ונקיתו ודמע !תגשמ םדי ןיא -- יוארכ גחה ינפ תא לבקל

 בשות לכ !"םיטח תועמ , תפוקב ףסכה ןינמו .לרוגה תוויע רשא תא ןקתל אבש

 ןטקה ידדצה רדחב בשויה ,(קינ'צורמ) קידצ ביל רמל הפי ןיעב םרות יונייזור

 .שיאו שיא לכ ידימ לביקש ,ףסכה ךס לע הלבק ןתונו ,לודגה כ"היב לש

 רפסא םתואו .היאר דע יתייה םהמ םינשל .ןפוד יאצוי םירקמ םג ורק ךא

 ,"םיטח תועמ,ב יקלח תא ול יתאבהש רחאל קידצ ביל די לע ינא בשוי :ןאכ

 :אוה לאוש םולש תרימא רחאל .גרואה יול סנכנ הנהו

 ?םיטח תועמ תפוקל תתל ילע המכ --

 .דקתשאדכ --

 ?זא יתתנ המכו --

 .תוקיפוק םישלש --

 םירשע קר ןתא .הברה ךכ לכ תתל לכוא אל .םימוכס םושרל לק םכל --

 .תוקיפוק שמחו

 ךא ,ידמל ןטק ובצמ יפל היה ול ועבקש םוכסהו .ער אל ובצמ יכ ,יתעדי

 : יתבשחו יתשייבתה .וניטקהל חקמה לע דמעו וילע וליטהש יפכ תתל ונתנ אל ובל

 .ימע ינב יינע ועשווי הלאמ אל

 וליפאו הפי ןיעב םיטח תועמב וקלח תא איבה בורהש ,יתרמא רבכ ךא

 :ינשה הרקמה הנהו .הזמ הלעמל

 אל ,יאמצע גרוא והנה אוה .ןורחאה ןמזב "דרוי, .יקסנימרמ םחורי סנכנ

 וסינכה ךכ םושמ .ולשמ ול שי תודחא לונ תונוכמ ךא ,והנה תשורח-תיב לעב

 בלב ידמל הנוגה המורת איבמ היה הנשב הנש ידמ .הרייעה ידימא תמישרל ותוא

 םידמל דבה .וליבשב איהה הנשה התיה הנוחש הנש .םלועב רזוח לגלג ךא .םלש

 ולש תונוכמה .ועיגה אל תושדחו ולטוב תומדוקה תונמזהה .רכמנ אל ןכוהש

 הלזא הטורפהו ,ןיכפוה הל ןיאש ,ןבאכ חנומ ראשנ ןכוהש םידבה יאלמ .ותבש

 .ושיבל אלשו ותקוצמב ותוארל אלש ידכ ,תאצל יתיצר ,סנכנ ותוא יתוארב .וסיכמ

 לבקל ילוא וילע ,ךפהלו ,ותמורת תא איבהל לכוי אל הנשה יכ ,יתייה חֹוטכ

 .המימי םימימכ םיטח תועמל ותוא רסומו ףסכ לבור איצומ אוה הנה ךא .םעפה

 ונימכח וקדצ ןכא .חספה יכרצ תא סינכהל המב ומצעב ול ןיאש ,הנמאנ יתעדי

 !בלה אלא ,םרות סיכה אל -- "יעב אבל אנמחר, :םרמאב

 ןתיול .א יפמ |

 ונתרייעב חספ ברע

 ארפושמ ,תלס חמק ןיכה אבא .ריואב רבכ אשינ תספה גח לש בוטה וחיר

 ןוילכב וניפצ .גחל תונכהה הארמל להצו בחר ונבל .תוצמה תיפא בשל ארפושד

 ? הזמ לודג גונעת ראתי ימ .תוצמה תיפא םוי -- אבו שמשממה לודגה םויל םיניע

 .הבר תוררועתהה .הרייעה ינב לכ ונומכו
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 .דחוימב ךכל ורשכוהו וקונ םיתבה .הרייעב םידחא ויה תוצמל הפאמ יתב

 ?ונל המדי ימ -- ונרות עיגהבו .רות יפל ןהיתוצמ תא םהב ופא ריעה תוחפשמו

 הלגעה תא םיכשומ םיסוסה .היפאמל חמקה קש תא הלגעב ריבעמ אבא

 תא תרבוע הדובכה .ץחרמה-תיבל ךומסה רשגה דע "לאנאק,ה ךרואל ונתיבמ

 םידליה -- ונחנאו אמא .היפאמה לא םיעיגמ ונאו ,"לכייט-לאנאק,ה לעש רשגה

 .הלגעה תא םיוולמ --

 תוצמה תיפא

 תחא השא .םירבגו םישנ ,םירוחבו תורענ האלמ איהו היפאמל ונא םיסנכנ

 הל םישיגמו הילע םידמוע םירענ ינשו ,קיהבמ תשוחנ ןגא ךותב קצבה תא השל

 השא .קצבה תא ץימחת אלו השילה תא קיספת אלש ,הרושמב םימו הדמב חמק

 תורבוע ןהמ .תוצמל תונמה תא תועקרמה םישנל הסיע תונמ תקלחמ תרחא

 .הביקנ ילגלגב םירוחב המכ ןתוא םיבקנמ וילע ,יקנ חפ הפוצמ ןחלשל תוצמה

 קוחצ .תימוקמ תוליכרב תולבותמ ,תוחיש הדובעה תעשב תולגלגמ תורענה

 ,הפואה ידיל תורבעמ תובוקנה תוצמה .םיפכ תוצירחו קוחצ .םירדחה תא אלממ

 תונבל ןבור .תויופא ןהו עגר רובעכ ןאיצומו רונתה ךותל הדרמ תרזעב ןסינכמש

 תומח .הליכאל ולאמו ולאמ םילבקמ ונא .תצק וטהלתנו ליאוה תומוח ןטועמו

 .הרמגנשכו .היפאמב וניליב םויה בור .םירבאה לכב תטשפתמ ןתומימח ,ןה

 .הז ליג םוי ףלח יכ לע ונרעטצה הכאלמה

 מ ה תנפה

 אוה םהמ דחא .גחה דעומ עיגי םרט הלאכו הלאכ םימי דוע ונל ונוכנ ךא

 ."דעמ,ה תנכה םוי

 ידמ תמעוטו שבדה תא תלשבמ אמא .ונל אוה בוט םוי ,"דעמ,ה תנכה םוי

 ,ונא .םיכלמ ןחלש לע תולעל רבכ יוארו הקשמה רבכ אוה בוט םא ,םעפב םעפ

 רנידיב םיעיבגשכ ,אמא תא םיפיקמ ,תחלצב ונידי תא םינמוט ונניא ,םידליה

 ,הקשמה תא םיללהמו ונא םיתוש .ליבהמה לזונה ןמ םועטל ונל תתל םישקבמו

 םיכישממ ונאו ,םועטלו לשבל הפיסומ איהו ,ונמא לש התעד ןכ אל .אוה בוט יכ

 .הזה קותמה ,קותמה ןמ תופסונ תונמ לבקלו שקבל

 תיבח דויט

 .המ לכ .םלוע ירדס םינתשמ םעיגהבו .תיבה יוקנ ימי םה םיפסונ ליג ימי
 .הפצרהו ,םיארנ הרקתו תוריק קר .הצוחה אצוה ונתיב ירדח תא הכ דע אלימש

 .דויסה ןמזב הדמה לע רתי ךלכלתת אלש ,שק הסוכמ איה !איה ןכיה

 ,דיסמ ןבל םשובלמש -- םידייסה םה -- םירוחצה םיכאלמה ועיפוה הנהו
 תאצוה םע וניניעב ובחרו ולדגש ,םיקירה ונירדח .הלחה הכאלמהו .םהב קבדש

 םיסנכנ .קיהבמה םנבל םעו שדחמ םדויס םע ךלוהו לדג תעכ םרוא ,םיצפחה

 לע םשמ םישרוגמ ונא ךא .דויסה תכאלמב תוארל ראוצ םיבברשמו םירדחל ונא

 תופטמ ךלכלתנ אלשו םהילגר ןיב ץצורתנ אלש ,ונתאמ םישרודה ,םילודגה ידי

 םיצפחה ןיב םיבבותשמו הצוחה ונא םיחרוב .לאמש לעו ןימי לע תוזתנה ,דיסה
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 םילכוא .עובק ןמזב אל ונל םישיגמ לכוא .םיאובחמב םיקחשמו םש םילטומה

 הדועסה רחאלו .ץוחב לכהו ,ןחלש די לע הדימעב םעפו זגרא לע הבישיב םעפ ונא

 רפש המ ?ונל בוט המ ?דוע ונל שורד המו .ונשפנל ונא םיישפח הפוטחה

 ,ונקלח ונילע

 םלועה ויז האנ ,רודה

 ה"בקה השע דסח ."םינמזה ןיב, שדוח אוה ןסינ שדוח .אלמ אוה שפוחהו

 דוע םיבשוי ונא ןיא .םהילעמ קרפנ םידומילה לועו ,ןבר תיב לש תוקונית םע

 םיבר המו .םלועה לש וויזמ תונהיל םילוכי ונא .רוגסה "רדח ,ב ברעה דע רקובה ןמ

 .בל םיבושהו םינינעמה םירבדה
 הריתסהש ,שמשה .ומלענ ףרוחה יננע .הלעמל טבה .העשל העשמ הפיתמ םויה

 לכתסה .תפטלמו תממחמ ,הריהזמו איה הריאמ .העיפוה ,םישדחו תועובש הינפ

 תוריהזמ ןהו הילע תווקנ תוילולש .התלגתג המדאהו סמנ ןבלה הטעמה .הטמל

 םילוע םיבוט תוחיר .המדאה ינפ לע םירזופמ םיבר תוארמ .שמשה יעבצ ללשב

 .ריואה תא םימשבמו הנממ

 .ךילגרל םג םיו .ךילעמ תלכת םי !םה םילוחכ !םימשה ימש !םימשה והבג המ

 היהו ורוע תא ךפה "לכייט לַאנַאק,ה ,ונתיבמ קוחר אל רבועה ןטקה לחנה והו

 טקשה ךופכפהו .ויתודג לכ לע הלע התעו ,הנשה לכ אוה םימ לד .רידא רחנל

 .ףחוסו שעור ,רידא םרזל ךפה ולש

 גחל םיחרוא

 ףעיב תרבוע איהו ,העיגה תודיסחה תחפשמ הנהו ,ךשאר תא בוש םירמ התא

 שדוח ,ןסינ שדוח אב המעו ,התע הז העיגה איה .הלש תוכלמה תוולש ךותמ
 תשורח תיב תוסירה ןיבמ תממורתמה ההובג הבוראב ןנקמ תודיסח גוז .ביבאה

 .ביבאה אוב תא ונל רשבמו "סאג"סַאלש,ה בוחרבש ףורש

 ריואה תא תואלממ םינימה לכמ תובר םירפצ .ועיפוהש תודיחיה ןניא ןה ךא
 ?ונמלוע תושדחתה לע ןהל עידוה ימ !ךכ לכ ןה תוברו .השדח הריש ,זילע ץויצ

 ועיגה םורדה תוצראמ ןכא !ועיפוה ןינמו !היחתל ותביש לע ןהל רפיס ימ

 ,תוצמה יפוא לש) םיננרו הריש תאלמתמ ונתרייע תע ,היחתהו ביבאה גחל םולה

 יפוסיכו םהינזאב הרישה ילילצו םהיניעב רהוזה עפשש ,שפוחה ידלי ,םיתבה ידייסמ

 .ואב הנממ ,ונתדלומו ונצרא לע יל תורפסמ ,םירפצה ,ןה .(םהיתובלב הלואג

 וגוגחב ונרשא היהי בר המ ,ןאכ חספה תחמש הבר הכ םא .םיעוגעגמ טבצנ בלחו
 .ונתדלומ ץראב ,םש :ותוא

 ! הרהמבו יאולה

 תסנכה תיבב

 םילענ םילעונו םישדח םידגב םישבול ונא הציחר רחאל .חספ ברע עיגה

 תסנכה:תיב רבעל תונותמ אבא םע םידעוצ ונא .בורעל הטונ שמשה .תושדח

 אלמתמ לודגה תסנכה תיבו .הליפתה תיבל םירהונ דצ לכמ .םכלמ םע םיכלמ ינבכ

 תוריהזמ םיניע יפלא .הזה שודקה תיבה תא םיריאמ תורנ יפלא .רואו החמש
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 הלהקמה םע ןלפק ןזחה .הרישו הניר אלמ כ"היב .רורדה גחב רשואמו החמשמ

 .תעד תוחיחזו בל תובחר ךותמ םנורגמ םיאצוי תורחה ילילצ .תושעל םיריבגמ

 רדסה תא ךורעל םהיתבל םידוהיה םירהונ םינומה-םינומהו התלכ הליפתה

 אוהו ,ךרדה לכ ךרואל עורז רוא .בוחרב המיענ הלומה .םירצמ תאיציב רפסלו
 .הנשמ רואב םיראומה םיתבה תונולח דעב עקוב

 תיבב

 "הרעק ,ה .ליגו רוא אלמ תיבה .תסנכה תיבמ קוחר וניאש ,ונתיבל םיעיגמ ונא

 תוסוכה עבראל ןייה .ןהיניבמ תאשנתמ והילא לש וסוכו תונכומ תוסוכה .הכורע

 .ךלמכ רכה לא בסמ אוה .והארמ ךאלמ הארמכו ןבל לטיק שובל אבא .ןחלשה לע
 תחנב ,םידליה ,ונילע םה םיטיבמ .םירהוז ימאו יבא ינפ .הכלמכ תטשוקמ אמא

 םינבה ריעצ לאוש יגיגח לוקב .ונבלב םחו ,ונל בוטו .םיניע רואמבו החמשב ,חור

 ,דיחא לוק .וירחא ונאו הבושתה תא אבא ארוק הבר תובישחבו ,תוישוקה תא
 תרחואמ העש דע עמשנ ,אובתשו האבש תורח ,ןוחטב יוור לוק ,יגיגחו םר ,ףתושמ
 .יעבטכ וכותמ עמשנ םירישה רישש ,הבהא יוור לוק ;הלילב

 יקסבולוקוס ריאמ
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 ילכלכה בצמה

 הנושארה םלועה תמחלמ ירחא ילכלכה בצמה

 הגיראל תשורחה יתב .היחתל המק ןילופ .הנושארה תימלעה המחלמה הפלח

 ,השעמ ספאב ןכ םג ודמע ופרשנ אלש הלאו ,המחלמה ןמזב ופרשנ יונייזורב

 ,םתדובעב וכישמה תורועל תשורחה יתב .קרפה לעמ דרי םידבל יסורה קושהו ליאוה

 ,תימלועה המחלמה ינפל יוני'זור ילעופ בור םתיחמ תא ואצמ הלאב אל ךא

 .םתכאלממ ותבשש ,הגיראל תשורחה יתבב םא יכ

 רטשמה ךא ,הרייעב םידיחיה טעמכ הלכלכה יפנע ויה הכאלמהו רחסמה

 םידבכ םיסמ ידי לע .הנידמב םידוהיה לש ולא הלכלכ תודמעב שקנתה ינלופה

 תא וקחד םהידיב הכאלמהו רחסמה תא לבקל םיוגל תויורשפא ןתמ ידי לעו

 םידוהיה לש םהיתורוחס קוויש תויורשפא .ולדלדתנ יכה ואלב םגש ,םידוהיה ילגר

 ,םתיחמ יד םתדובעב ואצמ םיטעמ םירחוס קר .םצמטצנ םקוויש חטשו וטעמתנ

 םיירחסמה םהיתונורשכ ,םילודגה םהיצמאמ ףא לע הפה לא דיה ןמ ויח ראשהו

 .הברה םתוצירחו

 םיקירו הדובעמ םילטב ,הרייעה תובוחרב םילטב וכלהתה םהיתונבו םהינב

 הז םגו ,םידיחי קר ולבקתנ םיהובגהו םיינוכיתה רפסה יתבלו ליאוה ,הרותמ

 הכאלמה .הז חטשב תונבהל הוקת םהל ןיאו ,םהירוהב רבכ דגב רחסמה .בר ישוקב

 םהירוה תא םיששורמה םידבכה םיסמהו .טעומ היה אוה םג התטילק רשוכ --

 ןכלו ,אצומ ונממ ןיאש ,ירזכא םימסק לגעמ .ןיאו יאמצע םויק אוצמל םהמ ועבת

 ,םהמ םיטעמ ינפל וחתפנ םילוענה םלועה ירעשש דעו .הריגה יכרד ושפיח

 .םילטבתמו םילטב הרייעה תובוחרב רעונה ינב ובבותסה

 םיחכונ ונאש יפכ ,םתלודגמ ודרי הבוניטנטסנוקו הבולבפ תובשומה ירכא םג

 1930 תנשב רקיבש ,תבג רבח ,ץולחה חילש ,יקסניפ דוד לש ובתכממ תאז תעדל

 .היתובשומבו יונייזורב

 יקסבולוקוס ריאמ

 ינ'זורב

 ! םירבח םולש

 וסאמנ םילוטלטהו םידודנה .רתויב השק ןאכ יל השענ הלא םימיב -- -- --

 ,םישרוח םירכא :תודשב לכתסמ ינא ,םיכרדב רבוע ינאשכ ,וישכעו .רבכ ילע
 ןאכ ושכע ינא בבותסמ .בלב הטיבצ זא ינא שיגרמו .לבז םיליבומ ,םיערוז

 ,קחודבו ינועב לכתסהל םג יל השק .תואלקחב תרעובה הדובעה תנועב ."חלושמ,כ
 תורוחבבו םירוחבב לכתסהל יל השק רתוי דועו הרייעו ריע לכב אצומ ינאש

 ותוא תא עמוש יננה םוקמ לכב .השעמ ספאמ תוצוחב םיבבותסמה ,לטב יכלוה

 .תורצה םיל ץק ןיא .הדובע ןיא ,רבשמ :ןומזפה
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 םיתניב הרשכהל םרושאל םיכחמ "ץולחה, ירבח .ינ'זורל ישש םויב יתאב

 םויה עצמאב קושב .התמו תנוונתמ הרייעה .םילטבתמו ריעב םה םיבבותסמ
 .הריגה תומוקמ ול שפחמו ריעה תא בזוע רעונה .תומ תימוד

 יתשש .ריעה די לע תוידוהי תויאלקח תובשומ יתש ןנשיש ,ינ'זורב יתעמש

 לש תודש תוארל יתיצר .םשל יתוא וכילויש ,םירבחה תא יתשקב .הז תארקל

 םיליבומ םירכא יתיאר הבשומל יכרדבו םשל יתכלה .ידוהי יאלקח דבוע ,םידוהי

 יתסנכנ .ךרדב שגפנ אל ידוהי דבוע ףאו ,המדא יחופת םיערוזו םישרוח ,לבז

 ,םיעוער םיתב .ןושארה ילוקינ ימיב ,הנש האמכ ינפל הדסונ הבשומה .רפכל

 לע דמעש ,דחא ידוהיל יתשגינ .הבשומה עצמאב עוער הלפת תיב .לופנל םיטמ

 תא יתלאש .הלגעב רבע א"קי לש דיקפ .ותוא הסיכו המדא יחופת לש קיר רוב די
 .הבושתה התיה -- "םתרזע ספאכו ןיאכ, -- .המ רבד םהל תרזוע א"קי םא ,ידוהיה

 ,םידורי םיריחמה .םימועז םילוביהו ,תירובז ,הלד המדאה : ןנואתהל ליחתה רכאהו

 םיאיצומ ,לבז םיליבומ םייוג םילעופ .תורצחב ינא לכתסמ .םייקתהל רשפא יא
 ול שפחמ .דבוע וניא ידוהיה .הדובעה לכ תא םיאלממ -- םיררבמ ,המדא יחופת

 -- רבשמ ימי ,םיתעה קוצב ,ושכע ,רחסמב תצק וקסע םינפל .םיידדצ םיחוור

 התשפ .קשמה ןוויגל הגאד ןיא .דאמ יביטימירפ דוביעה .הקירמאמ ףסכל םיפצמ

 החפשמה ינבו ליאוהו ,םידי תדובע הברה הב עיקשהל ךירצ יכ ,םיערוז םניא
 תואלקחה, .הז תא תושעל ןובשח ןיא ,םילעופ רוכשל ךירצו הדשב םידבוע םניא
 אוהו רכא דלונ אוה .יוגל ןינע אוה הז, .דחא רכא םכסמ -- "םידוהי ליבשב הניא

 ןכ, -- .ויתלאש -- "רכא תדלונ התא םג אלהו, -- ."הז לע םייקתהל לוכי

 ,"ונליבשב הניא תואלקחהו ,םיבורמ רתוי וניכרצ םלוא

 רעונה הפ םג .והיניב ןוימדה בר המ .לילגב ונלש תונשיה תובשומב יתרכזנ

 תחנ יתעבש אל .הנומא רסוחו שואי ,הרז הדובע הפ םג .הבשומה תא בזוע

 ...בזכואמו אכודמ הריעה יתבש .תובשומב ירוקיבמ

 יקסניפ לשרה
 ,הצובקה י"ע אצוה -- "תורוקו תורוקמ ,תבג.)
 (2.5.1930 םינולס ,יקסניפ .ה לש ויבתכממ דחא

 יונייזורב קנבה

 ילב האולה לבקל היה לוכי ךרצנ לכ .םידסח-תולימג תפוק התיה תישארב

 .וידעלב םג םימעפלו ןוברע דגנ תיבר

 םעטמ דחוימ חילש .רכמריפפ היה וידסיימ ינושארמ .קנבה ןגרוא ךכ רחא

 אוה .קנב יפינס ןהב םיקמו תונושה תורייעב רבוע היה השרווב םיקנבה זכרמ
 היה ,הק'בּואר ,רכמריפפ לש ויחא .שדחה ףינסה תא רשיאו יוני'זורב םג רקיב

 תטמסב חתפנ קנבה ."סעריטס, הקמלש שמיש ורזועכ .קנבה תונובשח להנמ
 יונ"זור תא אצי הקבוארשכ .("רעקאיפ רעד,) הפואה לקניפ תיבב ףיוה-לושה
 שמיש תונובשח להנמכ .הלהנהה רבחכ םג רחבנש ,ןלפק בקעי רבזגכ הנמתנ
 קחצי -- קנבה חילשכו ץיבוניבר רשא בקעי -- ורזועכ ,ןיטשנזור החמש זאמ
 .חחפה יקצדור והילא ןב

10 



 יוני'זורד קנבה דעו

 ,ןיטש שריה לאומש ,ץיבוניבר רשא"בקעי : םידמוע לאמשל ןימימ -- הנושאר הרוש
 ,ןתיול בוט םוי ,יקצדור גילז ,רלדנסה בל לכימ בקעי ,-- ,ןלפק בקעי

 .ןישנזור החמש ,ןיטשפא קחצי קרה ץ 7

 ,ןמניפ םוחנ ,רבוג ריאמ ,ןלפק הקשמ ,ןיטשפא לאוי ,יקסנלוו קחצי :הינש הרוש
 .ןידלוג הקשימ ,ןמרל יבצ ,ןמצק םהרבא

 ,קינובח לרב ,סלפרק יכדרמ תא ריכזהל שי םירחאה קנבה ידסיימ ןיב

 ךכירחא .ןמרל לשריהו רלדנסה בל לכימ בקעי ,ןמרמג הק'רהא ,סלכימ הקשמ

 .ןמצק -- יקסבשרש לש ונתח םג ףרוצ

 תונושארה םינשב יכ םא ,הלדה יוני'זור תיסולכוא ליבשב קנבל היה בר ךרע
 קנבה ךלה הנושארה םלועה תמחלמ רחאל .תונטק תואולה ךא תתל לוכי היה

 אבש ,ילכלכה לפשב .ידמל הבושח הגרדל םימיה תצורמב עיגהש דע חתפתהו

 םירחוסה ןמ המכל טעמ אל קנבה רזע ,ןילופ תנידמ םוק רחאל יונייזור ינב לע

 .לגר תטישפ םהמ ענמו

 ןמרל יב צ יפמ
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 תוינויצ תועונת

 יוני'זורב ץולחה תעונת

 ,םוקל ונמע יריעצל הנושארה םלועה תמחלמ םויס םע "ץולחה, תאירק ידה

 היה 1920 תנשב רבכו .הרייעל עיגהל ולחה תובאה ץרא תא תונבלו תולעל

 סיפדמה לדוי לצא רעיונזילב בוחרב גג תרק ול אצמש ,"ץולחה,, גוח יוני'זורב
 לבא ,תונויצה דומיללו תירבעל םיסרוק וחתפנ ל"נה רדחב .("רעקורד רעד,)

 .הקתתשנ הלועפהו ,רבדה עיגה אל הילע ידכל

 הנושארל .תוחתפתה לש םינוש םיבלש רבע יוני'זורב ישממה "ץולחה, ףינס

 ,ושיגרהו העונתה ירגיבל ויה הרייעבש "ריעצה רמושה, ירענ ,1924 תנשב םקוה

 ףסויו ,השרוב תמיקה ןרקה תדיעו המייקתה םהה םימיב .העיגה המשגהה תעשש

 יפמ העמשנ הז סנכב .יוני'זורמ "ריעצה רמושה, ריצכ הב ףתתשה ץיבומרבא

 .םימייק םניא דוע םה םהבש ,תומוקמב "ץולח,, יפינס םיקהל האירקה רורד"ןב רמ

 יקסבולוקוס תידוהי ,יקצלק בקעי ,דניקסיז לבייל םע דחי דסייו סוניכה ןמ ףסוי רזח

 .יוני'זורב "ץולחה, ףינס תא יקסבוקטיד המורפו

 הקברו ל"נה "ץולחה, תונגראמ יתש םלוא ,ונתביבסב ויה םרט הרשכה תווח

 יוני'זורב "ץולחה, לש תורפות תצובק

 ,ןיקזיר הינוס ,יקסבוקטיפ ,יקסבוקטיד המורפ ,אריפש הקבר : תודמוע לאמשל ןימימ
 .יקסבולוקוס תידוהי ,ץיבוניבר לדוה

 .יקסבוזרב הקליב ,יקצדור השיג : תובשוי
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 ןילכימב "יח-לת ,, הרשכה ץובק
 ,ץץיבומרבא רסיא םייח ,-- ,קינלוגוא ןרהא :םידמוע לאמשל ןימימ -- הנושאר הרוש

 ,.- ,- ,-- ,יקסבוטסוג םירפא ,יקסנילפק הינוס ,הזבג לשעה

 ,-- ,-- ,-- ,-- ,קיניובח לציא ,יקצלק הקבר ,-- ,ןיקשור ףסוי : הינש הרוש
 .ןלפק ףסוי ,ץיבומרבא ףסוי

 .-- ,יקסבוטסוג המורפ ,-- ,יקסבוזרב הקליב ,- -- :תישילש הרוש

 תודובע תלבק לע הרייעב הזירכהש ,תורפות לש תיצולח הצובק ונגרא אריפש
 .יונייזורב בר םשור השעש ,רבד -- תונוש הריפת

 קסירבב המ ןמז רובעכ המייקתהש ,היסלופב ץולחה לש תיזוחמה הדיעול

 רחא ולבקתנשכ ךא ,יקצלק בקעי ,הילעל םג דמעומה ,דעוה רבח עסנ ,הטילר

 ,עוסנל םירחאה םירוחבה אלו אוה אל היה לוכי אל םיטקיפיטרס השלש ךכ

 תידוהי ואצי םמוקמב .האיציל םינוכרד תגשה םהמ ענמ סויג יבייחכ םליגו ליאוה

 רפכב התוחא, הלופעב תאצמנ) יקצדור השיגו יקסבוקטיד המורפ ,יקסבולוקוס

 .(יוני'זורמ םיהקז הלעב .לאקזחי
 ץובקה ירבח .ןילכימ רפכב "יח-לת, הרשכה ץובק םק ולא לש ןתילע ירחא

 .ץראב השק הדובעל םמצע תא רישכהל ידכ ,תושק תודובע ינימ לכב םש וסנתה

 ץיבוקציא הרובד :ןהו הצרא התלע תונב לש השדח הצובקו ןמזה ךרא אל
 .אריפש הקברו (העבשה רמשמ בשומב) יקסנילפק היער ,יקצלק הקבר ,(תבג תרבח)

 תרבגומ האיציל ומרגו רעונה לע ןמתוח תא העיבטה ולא תוילע לש ןתעפשה
 ןיב תובהלתהה יפנכ תא תצקמב ץציק תיעיברה הילעה רבשמ א ,הרשכהל

 .בוש התפר ףינסב הלועפהו ,המשגהל ופאשש ,הלא

 רעונה תועונת ירבחו "תוברת, ירבעה רפסה"תיב ידימלת ןיב הסיסתה לבא

 רמושה, ישישק .הקספ אל ,םמדב רבכ הגפסנ ןינבהו הילעה חור רשא ,תוינויצה

 :ויה שדחה דעוה ירבח ."ץולחה,ב םתלועפ תא 1929 ףרוחב ושדיח "ריעצה
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 1929 ,יוני'זורב "ץולחה, ףינס דעו
 ,ץיבוניבור הקלא ,ןיטשפא םירמ ,ץכ לטומ : םידמוע לאמשל ןימימ

 .יקסבולוקוס לדוי ,יקסלוברג הקניח
 .ןיטשפא הנוי ,יקסרובינ קחצי הרומה : םיבשוי

 םירמ ,יקסלוברג הקנעיח ,ץיבוניבור הקלא ,יקסבולוקוס לדוי ,ןייטשפא הנוי

 םג ךכ רחא ויה םיליעפ .יקסרובינ הרומה הברה םהל רזע .ץכ לטומו ןייטשפא

 הקברו ןיקשור באז םיכורא םייחל ולדביו ,ל"ז ןייטשפא הילדגו ןייטשרפלא םוחנ

 .ןישב

 -ץראה ירבעה רישה ,םירעה םיחוכיוה ."ץולחה,ב זא וקקוש םיססות םייח

 ונמזה .המשגהל םתפיאש תאו תדלומה לע םהיעוגעג תא םירבחב וקזיח ילארשי

 .םירחאו יקסניפ לשרה ונתוא ורקיב .םהירבד תא אמצב וניתשו םיצרמ םיחרוא

 ךרענש ,רודלפמורט ףשנ תא ריכ נ המגודל .ןורכז ימיו םיפשנ ,תואצרה ונכרע

 .ץיבצביאב הרשכהה תווחמ תרופ-ןבו רצינשוו עשוהי ומאנ וב ,1931 רדאב א"י םויב

 ואצי ץולחה ירבח ןיבמ םיבר .המשנ תילעו תימינפ תוררועתה לש תועש הלא ויה

 ,םירובידב אל םתפיאש תא ומישגהו הירחשלו הבוניל ,ץיבצביאל הרשכהל זא

 הקבר ,ןיקשור באז הצרא זא ולע .םתרשכהל םתילע תא וכימסהו םישעמב םא יכ

 םייח ןיב לידבהלו ,ןירובג חנ דוד ,יקסבוקטיפ דוד ,יקצאיפיש הקלייב ,ןישב

 לפנש ,ל"ז ץיבוניבור לאומשו םיתנש ינפל רטפנש ,ל"ז ןייטשרפלא םוחנ םיתמל

 .שבוכה תמרב 1948 תנשב רורחשה תמחלמב

 ,ץיבוניבור הקלא ,יקסבוטסוג המורפ ,קינלוגוא ףסוי ויה םהירחא םילועה ןיב

 ראשהל הליחת הבשחמב םירייתכ ולע םבור .יקסבולוקוס ריאמו ץיבומרבא ףסוי

 האיצמהש ,תירבעה הטיסרבינואה דימלתכ הלע יקסבולוקוס ריאמ .הבזעל אלו ץראב

 המשש תיללכה המועזה הסכמב וללכנ אל הלאו ,םידימלתל םידחוימ םיטקיפיטרס
 ןיקשור .ז ,'ץיבוניבור .א ,'ץיבומרבא .י יפמ ."לוידש, טדנמה תפשב
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 "ץולחה,

 היסלופב

-- 

 ףינס

 ,תיאנדורג-הנ'זור

1931 

 הרוש

 הנושאר

-- 

 ןימימ

 לאמשל

 םידמוע

: 

 רתסא

 ,סמש

 לדוי

 ,יקסבולוקוס

 ןועמש

 ,יקצינלדס

 םוחנ

 ,ןיטשרפלא

 לדנייש

 ,טא

 הזור

 ,קינלוגוא

 הדניה

 ,יקסנבילק

 היסח

א
ט
 

 הרוש

 :הינש

 בקעי

 ,יקסבוקטיפ

 עביל

 חמצ

 .הילדג

 ,ןיטשפא

 הינוס

 ,בניול

 לטומ

 ,רעיוב

 לרב

 ;טא

 םייח

 ,ריפס

 חנ

 ,ןירובג

 לשרה

 ,ינדולוק

 ריאמ

 לדיי

 ,ץביקוציא

 .ץיבלשג

 הרוש

 תישילש

: 

 לבייט

 ,ןיטשרפלא

 דוד

 ,יקסבוקטיפ

 לגייפ

 ,ןיטשפירפ

 באז

 ,ןיקשור

 הרומה

 קחצי

 ,יקסרובינ

 עילומ

 ,ץיבוניבור

 השמ

 ,יקציבוסיל

 דוד

 ,םיהקז

 הנוי

 .ןיטשפא

|
 

 הרוש

 :תיעיבר

 עניירק

 ,םיהקז

 עניירב

 ,יקסבורוב

 המלש

 ,יקסבוקטיפ

 קודצ

 ,קינלוקש

 םירמ

 ,,ןיטשפא

 המורפ

 ,יקסבוטסוג

 לדנייש

 ,ץיבלסוי

 הרובד

 .יקסבוקטיפ



 לארשיל תמיקה ןרקה ןעמל תולועפה

 םדוק םג יכ ףא ,ךליאו 1924 תנשמ הבחרתה תמיקה ןרקה ןעמל הלועפה

 בורל זא הסנכוה הלוחכה הספוקה .םימצמוצמ םידממב לבא ,תמיק התיה ןכל

 לעבל םעפ לכ ןתינ סרפ םג .ושדחב שדח ידמ התשענ הקרהה .הרייעה יתב

 .םילוב תריכמו טרס ימי ונגרוא .רתויב האלמה הספוקה

 ויה םיליעפ .ץיבוניבר רשא בקעי היה תמיקה ןרקה תולועפב היחה חורה

 ץיבוקרמש ,("יחרזמ,,) רבוג ריאמ ,ןייטשפא הילדג ,ןלפק ףסוי ,ןייטשפא רשא בקעי
 ,ןיקשור באז ,ילגמ-יקסנליגומ לאומש םייחהו םיתמה ןיב לידבהלו ("םינויזיבר,,)

 ץיבוניבור הקלא ,("ריעצה רמושה,,) יקסבולוקוס לדוי ,ןמרמג םירפא ,קינלוגוא ףסוי

 : "תוברת, ירבעה רפסה-תיב ירומ ןכ םג ויה םיליעפ .דועו ("ריעצה רמושה,)

 זכרמכ םינש המכ ךשמב שמיש ןורחאה .יאקלק םיכורא םייחל לדביו יקסרובינ

 ,תורפס יפשנ ךרוע היהו טרפב ריעב תינויצה תוליעפהו ללכב ל"קהקה דודג
 הפי תורחתה .ןכות יאלמ ויהש ,םייללכ םיינויצ םיאשונ לע תובושתו תולאש

 שי תמאה ןעמלו .ינויזיברה רעונה ןיבל "ריעצה רמושה, רעונ ןיב הלהנתה

 .הנוילעה לע םינושארה די התיה ל"קהקה ןעמל הדובעב וז תורחתהב יכ ,ןייצל

 םירחא רפס יתבו םינוירנימסה ידימלתכ הנשה לכ הנממ ורדענש ,הרייעה ינב םג

 הרייעל םבוש םע ל"קהקה ןעמל הדובעל ץרמ הנשמב ומתרנ ,'וכו הנליו ,השרוב

 לידבהלו ל"ז חנידוד םיחאה ויה םייתנועה םיליעפה הלא ןיב .לודגה שפוחה ימיב

 יוני'זורב לארשיל תמיקה ןרקה דעו
 ,ןיטשרפלא םחונ ,-- ,-- ,-- ,ץיבוקרמש : םידמוע לאמשל ןימימ -- הנושאר הרוש

 .ןיטשפא הילדג ,יקסבולוקוס לדוי
 ,יקסנליגומ לאומש ,יקסרובינ קחצי הרומה ,יקסנילפק הזור ,ןלפק ףסוי : םיבשוי

 .ןיטשפא הנוי ,ןיקשור באז ,סידלוג
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 דודג

 ןרקה

 תמיקה

 לארשיל

 יונייזורב

| 

 םינשה

 םידמועה

 :הלעמל

 הנוי

 ,ןיטשפא

 הקשב

 .בניול

 הרוש

 הנושאר

-- 

 ןימימ

 לאמשל

 םידמוע

: 
 םוחנ

 ,ןיטשרפלא

 השמ

 ,יקציבוסיל

 דוד

 ,ןיטשרפלא

 לארשי

 ,ןיקלב

-- 

 הרפש

 ,רעיוזז

 הקניח

 ,יקסלוברג

 הירא

 ,יקסבוקטיפ

 המחנ

 ,ןישב

--, 

 עלובח

 ,םיהקז

 ףסוי

 ,ןלפק

 לחר

 ,קיניובח

 לדוט

 ,יקצולס

 היתב

 טא

 ,(רניר)

 הינוס

 ,יקסנילפק

 קחצי

 ,יקסרובינ

 עקבוד

 ,ןרפלה

 הרוש

 הינש

: 
 דוד

 ,יקסיורדופ

 לטע

 ,יקסדוגיו

 רסיא

 ,יקסנבילק

 הקבר

 ,יקצניו

 הכלמ

 ,לגס

 רנבא

 ,דניקסיז

 לחר

 ,יקציבוסיל

 הדניה

 ,יקסבוקטיד

 הכלמ

 ,יקסבולוקוס

 הקניח

 ,קיניובח

 המורפ

 ,יקסבוטסוג

 הינוס

 ,ןיקזיר

 הקבר

 ,אריפש

 הקטיא

 ,ןלפק

 לטנעי

 .יקסיורדופ

 הרוש

 תישילש

: 

 הדניה

 ,יקסנבילק

 ףסוי

 ,קינלוגוא

 הבוד

 ,קיניובח

 באז

 ,ןיקשור

 בקעי

 רשא

 ,ץיבוניבר

 הרומה

 ,יאקלק

 רשא-בקעי

 ,ןיטשפא

 ,יקסלופולויב

 לחר

 ,יקסבוזרב

 הרובד

 ,ץיברילקש

 לדוי

 ,יקסבוקטיד

 הילדג

 ,ןיטשפא

 עביל

 ,יקסמוח

 עשטנח

 .סואליב

|
 

 הרוש

 תיעיבר

: 

 לבייל

 ,קינלוקש

 הינוס

 ,ינדולוק

 הינוס

 ,'ץיבוקציא

 ,ןרהא

ר
ב
ק
ה
 

 ,יקסבוקטיפ

 עקביל

 ,קיניובח

 הטלז

 ,הדיורב

 םייח

 רסיא

 ,'ץיבומרבא

 לבייל

 .ןיקזייר

 םייתשה

ה
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ו
כ
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: 

 הינוס

 ,קובניול

 הזור

 .קינלוגוא



 ושמישו ןכל םדק ןוירנימסה ידימלת ויהש ,יקסבולוקוס ריאמ םייחהו םיתמה ןיב

 .םירומכ ךכ רחא
 עייס .קינלוגוא לכימ היה הב היחה חורה .ונריעב החנזוה אל דוסיה ןרק םג

 הכאלמ לעב ,םעה יטושפמ היהש ,(סעקדייז לדוי) יקציטולס לדוי ותדובעב ול

 םג ויה םיליעפ .דוסיה ןרקלו ינויצה ןויערל שפנו בלב רוסמ ךא דורטו קוסע

 .דועו ילגמ לאומש ,םותי ר"ד הז חטשב ולעפ תובר .יקצינרעזעי המלש ןכ

 דחאכ ץיבוניבר רשא בקעי תא הלעמל רבכ ונייצ .תלאוגה ןרקל בושנ ךא
 ןקסעכ םא יכ ,תמיוסמ הגלפמ שיאכ לעפ אל אוה .וז ןרק ןעמל רתויב םיליעפה

 תונותחב םג רקבמ היה אוה .םלוכ לע לבוקמ שיאכ ,םתס ינויצכו יולת יתלב

 היהו ,תונויצהמ םיקוחר ויה םהיתופקשה יפל רשא ,הלא לש םג ,םיקודא לש

 םידגנתמה ובר םהב תסנכ יתבל םג .ל"נה החמשה תעשב ל"קהקה ןעמל ףסכ ףסוא

 .םירופכה םוי ברעב "הרעק,ה תא םש דימעמ היה לכה ףא לעו אב היה תונויצל

 ןעמל תומורת ףוסאלו המש אצמהלמ ודעב בכעל ולכוי רשא ,הלא םה ימ יב

 ?ול השודקה הרטמה

 לארשיל תמיקה ןרקה ןעמל קושחה

 ןייצל שי ךא ,ןרקה תבוטל יוני'זור ינב ידי לע ושענש םישעמה םה םיבר

 יצחכ .וננרק תבוטל ךרענש ,("רזבה,) קושה אוהו ,םלוכ לע הלעש ,דחא השעמ

 תופמ ,םירדוס ומרתו וז הלועפל ומתרנ הרייעה ישנ לכ .ויתונכהב ולפיט הנש

 .הליעפמו הליעפ התיהש ,ל"ז ןמרל האל 'בג הניטצה תוליעפה םישנה ןיב .'וכו ןחלש

 לודגה םלואב רדוס קושה .תובר תוגוע םישנה וניכה קושה דעומ ברקתהב

 םיאתה .הריכמל םיצפח לש רחא גוס את לכבו םיאת"םיאת וב ומקוה .עונלוקה לש

 .םירחא םירודהבו םיחיטשב וטשוק

 שאר ,השארבו ,העיפוה איה .תינלופה היצנגילטניאה םג הנמזוה החיתפל

 .קושה ןגרוא הנעמלש ,הרטמה תא םימח םירבדב ךרבש ,ינלופה ריעה

 יתש לשו יוני'זור לש היסולכואה לכש דע ,םימי השמח חותפ היה קושה

 ןמ םיבר םיבשות םג ונילא ועיגה .וב ורקיב הל תוכומסה תויאלקחה תובשומה

 היהש ,םיינלופ םיבוהז ףלא ונפסא .דועו הבוסוקמ ,םינולסמ :תוכומסה םירעה
 םושרל השקב ףורצב ףסכה תא ונרבעה .ןמז ותוא לש הדמה הנק יפל לודג םוכס

 .תמיקה ןרקה לש בהזה רפסב םואבנירג קחצי רמ תא הזב

 תשמחמ םוי לכ .ינחור ןוזמ םג םא יכ ,לודג ףסכ םוכס קר אל ןתנ קושה

 ,םייטרפה םירדחה ידלי ינפב תואצרהלו תוחישל שדוק היה םירהצה דע קושה ימי

 לכימ רודגיבא ,םלהנמ לעו םהידמלמ לע ואבש ,"הרות דומלתה ידלי ינפב

 תשמחמ ברע לכ .ולהנמו וירומ לע "תוברת,, ירבעה ס"היב ידלי ינפבו גרבדלוג

 .םירגובמה םישנאה ינפב לארשי ץרא לע הרבסהל שדוק היה םיברעה

 ןעמל תפסונ הדובעל םירבחה ןוצר תא ולשיח ומצע קושהו קושה לא תונכהה

 .הנעמל םידבועה אבצ תא ובריה ףאו ,ל"קהקה

 ילגמ לאומ ש יפמ

128 



 תיללכה תינויצה תורדתסהה

 "ףמשמה לע, לש םירבח רקיעב התנמ ריעבש תיללכה תינויצה תורדתסהה

 תודוגא לכל ינוגראו ינחור ןורטפ תניחבב התיה איה .םיובנירג קחצי לש ודוסימ

 ,קינלוגוא לכימ םיליעפה הירבח .ןהיתולועפב הכמתו הרייעבש תוינויצה רעונה
 גנוע, יברע "יחרזמה,מ ראבוג ריאמ םע דחי וכרע םירחאו םותי ר"דו יקסנליגומ

 םהילא וכשמ הלא םיברע .ןייטשפא רשא בקעי לש ותיבב אצמנה םלואב "תבש

 .1925--1924 תונש לש ףרוחה ישדח ךשמב הרייעח ינבמ םינומה

 ילעפמ ןעמל תובחר הרבסה תולועפ הנגריא תיללכה תינויצה תורדתסהה

 דלפצרה רמ לש ורוקיב ל"קהקה דודג י"ע ךרענ 1928 תנשב .תוימואלה תונרקה

 חוכ יאב י"ע חרואל הכרענ תבהלנ םינפ תלבק .הרייעב גחל ךפהש ,רוקיב --

 ."ץולחה,ו "ריעצה רמושה, ,ל"קהקה דודג ,םייללכה םינויצה :םינוגראה לכ

 תואלו ודובכל טקנב ךרענ תבש יאצומב .לודגה תסנכה-תיבב חרואה םאנ תבשב
 .בהזה רפסב םשרנ הרקוה

 תירוביצה תונקסעה ,תינויצה הדובעה חטשב םיליעפ ויה םייללכה םינויצה

 תעב רקיעב הבר םדי התיה תוירוביצה חטשב .תירבעה תוברתה ןעמל הדובעהו

 הצרא הלועה ילגמ תחפשממ הדירפ

 ,טא לרב ,-- ,ןמרמג םירפא ,ןיטשפא הנוי ,-- ,-- ,ןלפק ףסוי : םידמוע לאמשל ןימימ
 .ץיבוניבר רשא בקעי ,--

 .ןומיל הינוס ,-- ,'ץיברילקש הקשירמ ,ןמסקופ החנ ,יקסנילפק הזור : תודמוע
 .םותי ר"ד ,(דמוע) ץיברילקש ל'השמ ,ותשא ,ילגמ לאומש ,'ץיברילקש הינפ :םיבשוי
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 םכרד התיה דימת אל ,ןבומכ .םיינויצה םיסרגנוקלו םיינלופה םימיסל תוריחבה

 .קיצמה ביואה די תרגת תחת שפנ חפמו הבזכא ולחנ ףא םימעפלו םינשושב הגוס

 דחי יקסנליגומ רמ גפס יונייזורב םיסל תוריחבה תעב 1926 תנשב לשמל הנה

 ותעיסמ) היצנסה תגלפממ רחא רבח ידימ תוכמ תוריחבה תדעו ירבח רתי םע

 ,הב ויהש ,תואקתפה לכ תא ףילחהו יפלקה לע טלתשה רשא ,(יקסדוסליפ לש

 .ותגלפמ לש תואקתפב

 ,תיתוברתה םתדובע התיה םייללכה םינויצה לש םתוליעפ לש תרתוכה תלוג ךא

 ,םתכימתב םייקתה רשא ,"תוברת,, לש הדוסימ ירבעה ס"היב תמקהב האטבתה איהו

 | .ןתיא ןעשמל ול ויהש ,םה"םהו

 ילגמ לאומ ש יפמ

 יוניזורב "ריעצה רמושה,, תעונת

 ,תיתגלפמ יתלב תינויצ-תיפוצ העונת התליחתב התיהש ,"ריעצה רמושה,, תעונת

 תורייעל דעו ןילופ לכ לע הטשפתהו היצילגב הנושארה םלועה תמחלמ רחאל המק

 .העיגה היסלופ

 תרות תא דמלש ץיבומרבא ףסוי ידי לע "ריעצה רמושה, דסינ יוני'זורב

 .אריפש רזעילאו בקעי םיחאהמ -- יאמינולסה ןקה ישארמ תויפוצה
 ופרטצה םיבר ,תובהלתהב וזה תיפוצה העונתה תא לביק יאני'זורה רעונה

 היה ןכאו .תוריסמבו הבהאב םהילע הליטה איהש תווצמה לכ תא ומייקו הילא

 תידוהיה תואמצעה תשגרהו תינויצ ההימכ לש גוזימ הב היה ,בר שודיח וז העונתב

 .התומשגתהב

 'ץיבומרבא ףסוי לש ותלהנהב הנחמב ריעצה רמושה
 .ד"פרת תנש ,הנ'זור
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 םעה לש םיריעצה םיליחה דחאכ ימצע תא תייאר .םהה םימיב יברקב יבל האג המ

 ,תירבעב תונתינה תודוקפה ,תורדוסמ תורושב הדיעצה .היחתל ררועתמה ירבעה

 תנתינה ,םד תדימע תדוקפ ,דודגו תוגולפ ,תוצובק ישאר יונמ ,תולמעתהה יליגרת

 ונתוא וררוע ,רדסמל ץיבומרבא ףסוי דקפמה תעפוה םע ,דניקסיז לבייל ןגסה ידי לע
 .םישדח םייחל ונל וארקו

 םירופסה ידה .םהינפל זא ךלה םמשש ,לילגה ירמוש תרוצ וגל וויש יקחה ידגב
 וניתובל תא ונינרהו ונילא ועיגה ,ץראב "רמושה,ל ביבסמ ומקרנש ,תודגאהו
 .ןוחטב ונב וכסנו וניתובל תא ובש םה .תולפאה הלוגה תונפב וניתושפנ תא וריאהו

 תמדא תא םישרוחה יכרדב ךלנ םהב ,תדלומב םימי ונל ונוכנ דוע יכ ,ונעדי
 .םיללוהמה רמושה יליבשב בכרנ םהב ,ץראב תוליל ונל םיכחמ דועו םתדלומ

 אלמהו חטובה ,;ןתיאה םדעצב ןקה ידודג ורבע םהב םימיה תא רוכזא דימת

 אל .רחא דקפמ םויב וא רמועב ג"לב הרעיה םכרדב ,הרייעה תוצוח תא תווקת
 הרודמל ביבסמ םיסנוכמ ונבשי הכשחה תדר םעשכ ,םיברעה םתוא תא םלועל חכשא

 : םיעוגעג יוור ,ימיטניא לוקב ונרשו

 ."ידיחי התא ךא ,לילגה ,לילגה +יל ימו יל המ ,לילגה ךידעלב,,

 וליאכ םיבשוי ,תובאה ץראל םירבועו ןוימדה יפנכ לע םיממורתמ ונייה זא

 .התרימשבו תדלומה ןינבב םיפתתשמו ,"רמושה, שרע ,לילגב הרודמל ביבסמ

 וזנגנ םא יכ ,התיבה הבישהו הרודמה יוביכ םע וזג אלש ,הלא ויה רשוא יעגר

 הצרא יתילעו ,האלמתנש דע הוקתה תא שוחללמ וקספ אלו ,תרמשמל בלב
 .הרמשלו התונבל

 :קסבולוקופ ריאמ

 ותוליעפ תא שדחמ "ריעצה רמושה,

 ויה םיררועמה .1926 תנשב "ריעצה רמושה, תא ונררוע תשדוחמ תוליעפל

 ךשמב .ץכ יכדרמו ריפס םייח ,ןייטשפא הנוי ,ץיבוניבור הקלא ,יקסבולוקוס לדוי

 דודג ,הגולפ ,הצובק שארל הטושפ הרבחמ הגרדב תולעל יתיכז יתלועפ תונש

 תולועפל םיפסאתמ ונייה .דאמ הפנעו הבר התיה ונתוליעפ .יתעגה ןקה תלהנהל ףאו

 היה עובשה ימי ראשב םג לבא .תבשבו תבש לילב םגו לוחה תומיב עובשב םימעפ

 רמושה, לש ןודעומל אובל םיליגר םירבחה ויה יאנפה תועש לכבו ,חותפ "ןק,ה

 .תירבח השיגפ םשל טושפ ,"ריעצה

 םגו ץראה תעידי ,תונויצ ,תירבע הירותסה ,תירבע ונדמיל .תולודג ונישע

 תודלות לע ,סקז לש ורפס יפל וניצרה םתמחלמו תודמעמה לע .תיטילופ הלכלכ

 ידומיל רמוח ונל ונתנ "ריעצה רמושה, ינותע םג .לבב יפל םזילאיצוסהו השאה

 תועש יבג לע תועש הלבמ יתייה .הנבהל השק ןונגס ילעב ויה הלא יכ םא ,בר

 םיחתפנ יזעולו ירבע םינולמשכ ,"ריעצה רמושה, ןותעה ירמאמ תאירק לע
 יתלבהו "תובגשנה, םילמה שורפ תא םהמ תולדל ידכ ,תופילח ידי לע םירגסנו

 יכוניחה סוניכה :ןוגכ ,הכרדהל רמוח ונל ונתנש ,םיסוניכב םג יתפתתשה .תונבומ

 .דועו רהוז להינש ,דיורפ תטש לע

 הז היה .ונחור תא וננעירש ,םיחילש ונילא םיעיגמ ויה תישארה הגהנההמ
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 הצובק "0 "רףיעצה רמושה,

 ,יקסנלוו דבכוי : םידמוע לאמשל ןימימ -- הנושאר הרוש
 .'ץץיברילקש הבוד ,ןיטשפא רתסא

 ,יקסנבילק הדניה ,יקסבולוקוס-יקסבונכימ הינוס : הינש הרוש
 .ןיטש הינפ ,קיניובח רתסא

 .יקסבונכימ הזור ,יקסבולוקוס לטע ,ןיטשפא לדנייש : תישילש הרוש

 תאכ התוא ריכמ אוהש ,רמוא היה ,ץראב היה אל יכ םאש ,גרבנירג לאיחי

 ,היטרפ לכל התוא רקח יכ ,אדירג תוראפתה ךותמ קר אל הזו .ויתועבצא שמח

 ירבד יפלו םירפס י"ע ץראה תרכה תארקל הריתחב םיעוקש ונייה ונלוכש םשכ

 שחרתמה לכ תאו התוא ,וניניעב הוניאר וליאכ ,ונל היה המדנש דע ץראהמ םיחילש

 הזבג לביפ םג .היתורומת לכב ונשגרהו םינושה היפונ לע וננוימדב ונפקשה .הב

 .טעמ אל ונדמל ונממ םג .תופוכת םיתעל ונרקבמ היה ,ויפב וחוכש ,המוקה ךומנ

 היה רתוי קזח ישפנ רשק .םיירקיעה םירקבמכ וניניעב ובשחנ הלא אל ךא

 ,םיחילש ונילא םיאב ויה םשמ .םינולס ,ונלש הנכשה ריעה לש ןקה םע ונל
 .ונילע םג םהמ תלצאנ התיהו םהב המעפ תידיסח חור .םייבבלו םיטושפ םירקבמ
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 | טא
 א

 דודג -- ?ריעצה רמושה,

 ,-- ,ןיטשפא תידוהי ,-- ,ןמכוט ,ןיקבוד המלש :םידמוע לאמשל ןימימ -- הנושאר הרוש
 .-- ,ץיבוקציא היח ,'ץיבוניבר בקעי ,ןמסקופ הרפש

 .ץיבלפרק ,רנטלז עטנעי ,ץנרמופ הניד ,-- ןלפק המחנ ,הדניה ,ץיבב השמ :הינש הרוש
 .-- ,-- ,ןיטשפא לדנייש ,ןמכוט לווז ,ןמרמיק ,-- : תישילש הרוש

 ,ןמסקופ לארשי ,ןמרב לבייט ,יקסלוברג לשיפ ,יקסבונכימ הזור : תיעיבר הרוש
 'ץיבב הדניה ,-- ,יקסבולוקוס לטע

 "אפלא-תיב, םירגובה תדע -- "ריעצה רמושה,

 ,יקצדור ,ןיטשפא ףסוי ,-- ,ןיטשפא ,-- :םידמוע לאמשל ןימימ -- הנושאר הרוש
 .-- ,יקסבולוקוס ןועמש

 -- ,-= ,ןויא הינוס ,ןמכוט לווז ,יקסבוקטיפ ימענ ,ןמרמג עשטיא ,ןמסקופ הרפש : הינש הרוש
 .ץנרמיפ הניד ,ץיבוניבר בקעי ,סעמש הנכיו ,סניפ הימ : תישילש הרוש
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 "ריעצה רמושה, ישנא ןכ אל .םהומכ ונומכ .ונחור םגו םחור התיה תיפוצ חור
 תיפוצה השיגה ישרפממ חורה תא איצוהל הלחה תיטילופה המינהש ,השרוומ

 רמושה לש "הפוצה, ןותע םיאמינולסה לעו ונילע ביבח היה תאז תמועל ,םהלש
 לע ריוצמ םקומ להואשכ ,הרצוצחב עקות הפוצ תנומת התיה ורעשבש ,ריעצה
 .םינבומו םיטושפ ונונגסו ונושלו ,יפוצ היה ונכת .ודי

 שממ םילהא ונומיקה םא יכ ,"הפוצה, רעשב ריוצמ להואב ונקפתסה אלו

 הפי תרחנ םיענה םרכזש ,םיאמינולסה ונירבחלו ונל םיפתושמ ץיק תונחמב
 .וניתובלב

 .ילארשי ץראה ןינעל ביבסמ םתוא ונזכיר .הרייעה יריעצ ןעמל ונישע תובר = |

 .םנעמל םיינלופה רפסה יתבב וחתפנש ,"םיבולק,ה לש תוללובתהמ םתוא ונקחרה

 םידליו בוחר ידלי .וזל וז היתונבו הרייעה ינב לש תונושה תובכשה תא ונברק

 לע וגזמתנ "תוברת, ירבעה ס"היב ידליו ינלופה רפסה תיבב םידמולה םיידוהי

 .ונכותב הררש תילאידיא המשגה לש חור .דחא םע ינב ,תחא הדוגאל ויהו ונידי

 םעפ אלו ילרטאיתה חטשב טעמ אל ונישע .הבר התיה םינוש םיחטשב תוליעפה

 תולבל םיליגר ונייה םיברעה תא .םיחבש ונרצקו החלצהב םילודגה ינפב ונגצה

 תכלוהה ץראל ונתוא וריבעה םירופיסה ,םיחוכיוה .םינוש םיאשונ לע תוחישב

 ,הלעמ הלוע התיה הרישהו ,הנרב םיחצופ םירבחה ויה החישה םותבו ,תינבנו
 .םיקחש תעקובו הלעמ

 שידקמ היהש ,יקסרובינ "תוברת, ירבעה רפסה-תיב הרומ ונל רזע הברה

 ונתוליעפב ומצע תא ףתשמ םג היה ל"נה הרומה .הכרדהל תועש המכ םוי לכ
 הילעלו הרשכהל ותועצמאב תאצל ידכ ,ומע םינמנ ויה ונירגוב רשא ,"ץולחה,ב

 ל"קהקה דודג ירבחכ תובר תומורת ונפסא .הימיקמו ץראה ינוב ןיב תויהלו

 אובב ונלבקל לכותש ,עקרקה תא רישכהל ידכ ,תובהלתה ךותמ ונלעפ .הרייעב
 .הילע בשיתהלו תולעל ונתע

 סניאיץיבוניבור הקלא יפמ

 ר'תיב

 לש וחוכמ ןטק היה םנמא וחוכש ,יוני'זורב ר"תיב ןוגריא םקוה 1928 תנשב

 קחצי היה הרייעב ר"תיבה ינגראמ ןיב ."ריעצה רמושה,, ינויצה רעונה ןוגריא

 ר"תיב שאר בתוכ 1924 תנש 245 רפסמ "טנעמַאמ,, ימויה ןותעב .("רימש ,) יקצינרזי

 רעונה ןוגריא לעו יוני'זורב תינוריעה הצעומה לע ונל םירפסמה םירבד יונייזורב
 : דחאכ ר"תיב ינויצה

 ריעה-שארכ .(תינוריעה הצעומה) טרטסיגמה לש דוסיה תבישי הכרענ ןאכ,
 : םיריצ ,(ידוהי) ןומיל םהרבא -- ריעה-שאר ןגס ,(יוג) יקסלעהארק 'פ 'ה רחבנ
 .(ידוהי) ןלפק בקעיו יקסנטרפס רמכה

 : תינכתב .ומויקל םינש 6 תאלמ תא בורקב גוחל ןנוכתמ ימוקמה ר"תיבה

 .'וכו הכולהת ,סוניכ

 םיטרפ רתוי ,וניתוינפ ףא לע ,ונל רסמנ אל ר"תיב לש ותוליעפ לעו ליאוה

 .ל"נה הבתכבש טעומב קפתסהל ונא םיחרכומ ,ןוגריאה ירבחמ והשימ י"ע
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 יתדלומ תרייע
 תדמועו ינורכזב דימת תרייטצמ יוני'זור הרקיה יתדלומ תרייע לש התומד

 הטקשה יתרייעב ומרזש ,םייחל אלמ רואת תתל יתלכיב םנמא ןיא .יניע דגנל היחכ

 הישנה םוהתמ תולעהל אנ הסנא םלוא .יתודלי שרע הדמע הב רשא ,הביבחהו
 .1933--1929 תונשב הרייעב רעונה ייחמ םיטרפ המכ

 "רגוב ה

 תיתרבח תוליעפל הפיאשה רעונה ברקב הקזח התיה יל דמוע ינורכזש הדמב
 לש ותעפשה ןושארה ןמזב התיה הבר תויטילופה תוגלפמה ןיבמ .תיטילופו

 םהיתופסא .םתושרל דמע אל תולועפלו םיסוניכל םלוא וא ןודעומ ."דנוב,ה

 האצמנש ,ץרפ .ל .י םש לע "קעטָאילביב עשידיי יד, הירפסב בור י"פע ומייקתנ

 תפיכ תחת םיסנכתמ ויה םהש וא ,הינשה המוקב ץיבוניבר הקבר לש התיבב

 .םירצונה לש תורבקה תיבמ קוחר אל םינולסל ךילומה שיבכה לע םימשה

 םיטסינומוקה

 םייטסינומוק םיריעצ המכל םג התיה הרייעבש רעונה ינב לע העפשה

 םיחוכיו ולהנתהו ,ףירח סומלופ ררועתה םיתעל .ץוחה ןמ ואבש ,םיטנדוטסו
 רעונה ינבמ םיבר .בוט רתוי דיתע לע תומולחו תונוש םלוע תופקשה לע םירע

 טסוגואב הרק רבדה .תויצקובורפה תשרב ודכלנו םינלמעת ירחא ללוש וכלה
 .אלכהיתיבל ולטוהו תואלשלשב םהמ םידחא ולבכנ דחא ריהב םויב .4

 ץולחה
 "ץולחה, ירבח ,רעונה ינב תורושב התיה הבר תיתרבחו תינויצ תוליעפ

 1929 תנש דע דמע ותושרל .קזח ןוגריא הרייעב היה ץולחה ,"ריעצה רמושה,ו

 הנוי לש ותיבל רבע םשמו יקסבוקטיפ הנייש לש התיבב יונזילב בוחרב ןודעומ

 ואשינ דימתו החקרמכ המה דימת .םירבחמ קקוש ןודעומה היה דימת .ןייטשפא
 םיפשנ ךרוע "ץולחה, היה תובורק םיתעל .םירעוס םיחוכיו תיבה לש וללחב

 .לארשיל תמיקה ןרקל שדוק ויה תוסנכההו ,"תוברת,, רפסה"תיבב
 ריעצה רמושה

 ןוגריאה היה הז ."ריעצה רמושה, ירבח וחקל תינויצה תוליעפב יראה קלח תא

 "ךיעצה רמושה, תדובע תא .יפוצ ןוגריא לש יפוא אשנ רשא ,הרייעב רתויב קזחה

 םהינש .ץיבוניבור הקלא םג ןכו יקסבולוקוס לדוי ןקה שאר זא להינ יוני'זורב

 הל'הנידו ץיבוניבר דוד ,ריפס םייח לש םקלח םג .לארשי ץראב תעכ םיאצמנ

 .דעל ךורב םרכז יהי -- הלודגה האושב ופסנ םתשלש .ןקה תדובעב בר היה ץנרמופ
 רמושה, תעונת יכינח .הבר התיה הרייעב "ריעצה רמושה, לש ותובישח

 ויה ,םירגובה דעו םיריפכה ןמ ךוניחה תוגרד לכ תא םירבוע ויהש ,"ריעצה

 תינויצ תיצולח חור ירודחו ימואלה ןויערל תוריסמ יגופס םהשכ ,הרשכהל םיאצוי

 -- הלוחכה הספוקה י"ע תוישדחה תומורתה תיבג -- ל"קהקה ןעמל הדובעה .תיתמא

 .הרטמל ול םש "ריעצה רמושה,ש ,םידחוימה םידיקפתה דחא התיה

 האושה זאמ ופלח םינש רשעמ הלעמל הזו ,זאמ ורבע רבכ םינש תורשע

 דעל .היתחכש אל ינא םלוא ,הרקיה יתדלומ תרייע לע תרוכה הלע תע הלודגה

 .יביבא ףונ עקר לע קריב הלובט הרקיה התומד ינורכזב ראשת

 (יקסבוקטיפ) גרברבליז הקבר
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 ךוניח תודסומ

 הרייעב ךוניח תודסומ

 "ףדח,ה .הנושארה םלועה תמחלמ ינפל הרייעב תובשנמ ולחה תושדח תוחור
 .םירדוסמ רפס-יתבל -- ןורחאה הזו ,"ןקותמ רדח,ל יקלח ןפואב ומוקמ תא הניפ

 (ינוריע ס"יב) ה'צישילי'צוא"חיוקסדורוג

 היהש ,"ה'צישילי'צוא-היוקסדורוג, -- ינוריעה רפסה-תיב היה םהבש ןושארה

 -תיבב םנמא .םידוהי םידלי הברה םג וב ורקיב לבא ,םייוגה ידליל קר הליחת דעוימ

 לש םוחתב ה"סב התיה וידומיל תינכת יכ ,תובר תועידי דימלתה שכר אל הז רפס

 אצמ יאוני'זור רעונש ,הזב בר היה וכרע לבא ,ךרעב ןוכית רפס"תיב תותכ יתש

 יפל םיליכשמ לש רעונ תבכש הרייעב המק ול תודותו תויללכ תועידי לש רוקמ וב

 .אוהה ןמזה יגשומ

 "םייחרעדניק,ח

 תמחלמ ימיב חתפנש ,'םייהרעדניק,ה ידוסיה רפסה-תיב היה הלעמב ינש
 ,* םירחאו ןיקזייר ,יקסבוקשומ ויה וירומ .ינמרגה שוביכה ימיב ,הנושארה םלועה
 יכ ,בר היה הז רפסיתיב לש וכרע .תינמרגו שידיא :הלופכ התיה דומילה תפש
 תעב דאמ-דאמ םיקוקז ויה הלש ,םירהצ"תחורא םג םידליה וב ולביק תועידי דבלמ
 .דחא םוקמב הרותו חמק ןיעמ ,םיבערב הבר הכימת םושמ הזב היהו ,איהה

 "היסנמיגורפ,

 ינלופ ןוטלשל ינמרגה שוביכה ןוטלשמ רבעמה תפוקת לש םינושארה םימיב

 רזיב םיחאה ויה םינושארה וירומ ."היסנמיגורפ, םשב רפס-תיב יוני'זורב דסונ

 תונוטלשה ידי לע רגסנו תחא הנש לכה ךסב דמעמ קיזחה הז רפסיתיב .ןמרב םיחאהו

 .וב הגוהנ התיהש ,תיסורה הארוהה תפש לשב םיינלופה

 "הנכשבופ ,ה

 תונוטלשה .םיבשותה ןיב תינלופה הפשה תרדחה לש הפוקת הליחתה םהה םימיב

 ,םידוהי ידלי םג ומשרנ הז רפסי-תיבל ."הנכשבופ , ינלופה רפסה-תיב תא זא וחתפ

 דומיל ,בוט ןינב ןוגכ דסומה לש םיבוטה םיאנתה ףא לע םועז היה םרפסמ ךא
 .דועו םנח

 יאשידיאה רפסה"תיב

 עשידיא, יאשידיאה רפסהיתיב תא וז הפוקתב הרייעב ודסי םיאשידיאה םיגוחה
 .דבלב הפשכ קר הדמלנ תירבע .שידיא התיה וב הארוהה תפש ."לוש עכילטלעוו

 דעוה ירבח בורש ףא ,ינויצ-יטנא היה אל הזה יאשידיאה רפסה"תיבש ,ןייצל יאדכ

 ,"ןויצד-ילעופ,מ שיא היה הז דסומב םיבהלנה םיכמותה דחאו ליאוה ,םיאדנוב ויה

 דסומה .תוינויצ יטנא תומגמ הז רפס"תיבמ וענמנ ול תודותו ,הבר העפשה לעב

 םיצמאמב הגישהש ,הרוסמ הלהנה הדמע ושארב .1920 תנשב דסונ הזה יכוניחה

 ."םייהרעדניק,ה ליעל האר *
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 ותוא להינ ומויקל תונושארה םינשב .ותקזחהל םישורדה םיעצמאה תא םיטעמ אל

 ,תורפסב וידועש וידימלתל הפי םירוכז .םיבוטה םירומה דחאל בשחנש ,ןלפק בקעי

 שממ ותוא היחמ היהו רחא רפוס לש וא םכילע םולש יבתכמ עטק אירקה תע

 ארקנה עטקל המיאתמ הריוא התכב הרשמ היה ,ועבטמ ןקחש ותויהב .ויפ ירמאב
 .ודי לע

 'ץיבוניבור תחפשמ לש ס"היב
 המיקהש ,'ץיבוניבור תחפשמל ויה םדקתמ ירבע ס"יב תמקהל תודחוימ תויוכז

 יווילב תינרדומה דומילה תטיש תא וב הגיהנהו םיליחתמל תותכ עברא ןב ירבע ס"יב

 הנייטצה ,רזעילא ךנחמה הלעבל "ודגנכ רזע , התיהש ,הליב הרומה .הרישו השחמה

 הז ס"יב תונולח דעב .םיענה הלוקב םג םא יכ ,ךנחמה הדיקפתל התוריסמב קר אל

 .דחי םג הרמזו הרות תולוק ועקב

 "תוברת ,, ירבעה רפפה-היב

 תנשב דסונש ,"תוברת, ירבעה רפסה-תיב ול שכר הרייעב דובכ םוקמ ךא
 בור יפ לע ורקיב וב .יוני'זורב תינויצה הארשהה לש רוקמל היה הז ס"יב .2
 וילע .םוקמב רפסה יתב ראשמ רתוי ססובמ היה ךכ םושמו ,םידימאו םירישע ינב
 ןתיול .א יפמ .הז דסומב ורקיבש ,םיריעצה הלאמ דחא רפסי

 יוני'זורב "תוברת, רפסה תיב

 הדוסימ ירבעה רפסה"תיב היה הרייעב תיכוניחה הריציה לש תרתוכה תלוג
 -תיבמ םידימלת הברה .1922/23 םידומלה תנשב יוני'זורב םקוהש ,תוברת לש

 רפסה"תיבל ורבעו ורהנ "םירדח,המו "הרות"דומלת,המ ,יאשידיאה יממעה רפסה

 ,ינויצה ןויערל םינמאנ םינבו םירוה וזכרתה ול ביבסמ .ותמקה םע דימ ירבעה
 ןיבש ,תינויצ הרכהה ילעב .האלמה המשגההו הילעה תעש תארקל םיננוכתמה

 .דיתעל הוקת חתפו הוהב המחנ רוקמ ינויצה ירבעה ךוניחב ואצמ ,הרייעה יבשות

 תמחלמב דומעלו שגונו ןיוע רטשמב הלוגב תויחל םהילע רזג םלרוגש ,םידליה ירוה

 ץראב םהייח תונבלו רורדלו בחרמל תאצל וחילצי םהינב יכ וויק ,השק םויק

 דיתעב םה םג ופרטצי ,םינפ םהל ריאי לזמה םאש ,וויק הלא םירוה ,ןבומכ .לארשי

 הז יכוניח דסומל םינומא ורמש הלא םירוה .ץראב םתרזעב ושרתשיו םהידלי לא

 קיזחה ירבעה רפסה"תיבו ,תילכלכ הדיריו לפש תונשב ומויק לע וקבאנו םינשה לכ

 .הינשה םלועה תמחלמ ץורפ דע דמעמ

 רפסה"תיב ינמאנ

 בקעי ,קינלוגוא לכימ ויה םיירקיעה ויכמותו רפסה-תיב לש וידסיימ ןיב

 לאומש ,ץיבוקרמש ,קיניובח לרב ,יקצינרעזעי המלש ,יקסנילורק לשנא ,יקסבוקטיפ

 חלשנש ,ריונ דוד היה דסומה לש ןושארה ולהנמ .םירחאו םותי ר"ד ,יקסנליגומ

 .השרווב "תוברת, זכרמ םעטמ

 ,יקסבורמוק ,ךולב ,ץיבוניבר :וירומ םג ונמנ רפסה-תיבל םירוסמהו םינמאנה ןיב
 םתוריסמב .ונתרייע תדילי בגא התיהש ,ןוילע דסחב הרומ ,קינלוקש לרימ הנייש

 לע ודמע ,אובל הששוב םתרוכשמ םא ףאו ,ונממ םיעוזעז הלא םירומ וענמ דסומל
 .םהל רקיה ימואלה דסומה לש ומויק רמשמ
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 םלשל וגישה דימת אל םהירוה ידיש ,םידימלתהמ קלח ויה דאמ דע םירוסמ

 וא וקלחב םדומיל רכש תא וסינכה םינורחאה הלא .םהינב דעב דומילה רכש תא

 םהילע היה ןמזב ובש ףא ,תונוש תודובע עוציבו םייטרפ םירועש ןתמ ידי לע ולוכ

 .םה םהירועש תא םג ןיכהל

 תונוטלשה תוערפה
 ודיבכה הז ימואל יטרפ דסומ תקזחהל םייפסכה תורוקמה ישופיח קר אל ךא

 ללכב וטיבהש ,םיינלופה תונוטלשה םג םא יכ ,וב הדובעה לש ןיקתה הכלהמ לע

 השק אל ךכל םיכרדו ,וילגר תא קוחדל וסינ ,הער ןיעב ירבע יכוניח דסומ לע

 ,הלתמאב דסומה ידי לע עצוהש ,להנמה תא תונוטלשה ורשיא אל םעפ .אוצמל היה

 דעוימה ןינבהש ,ואצמ תרחא םעפ .םהל תיארנ הניא ולש תוכימסה תדועת יכ

 תבהא הסכת םיעשפ לכ לע ךא .וידימלתל תפקשנ הנכסו ,עוער והנה רפסה"תיבל

 תורשכה תוכימסה תודועת תא םיינלופה תונוטלשל ושיגה םה .דסומל םינקסעה

 שמיש השעמל יכ םא ,תלהנמכ הכלהל הרשוא איהו ,דסומה תורוממ תחא לש
 תא ריבעהל ךרד האצמנ ןכ ."תוברת, זכרמ ידי לע ךכל דעוהש ,שיא -- להנמכ

 .עוער ןינב לש הריזגה עור

 םיינלופה תונוטלשה ךא .ןוכית רפסיתיב היה יוני'זורב "תוברת,, ירבעה ס"היב
 ותעפוה לע םיעידומ ויהשכ ,םעפ לכ .ידוסי ס"יבכ קר ,םימיוסמ םימעטמ ,והורשיא

 תילעל םילעומ ויה רהמ שיח .דסומב הלהב המק חתיה ,תושרה םעטמ חקפמ לש

 תעד תבנג תונוטלשה םיאור ויה םהב רשא ,תיניטלה הפשה לש דומילה ירפס גגה
 תימשר הרכה יא ףא לע ןוכית אנפלוא-תיב לש תועידי הנקמ ס"היב יכ ,החכוהו

 לשכ םידומילה ולהנתה ,דסומב רקיב חקפמהש ,ןמזה לכ ,ןבומכ .הזכ דסומכ וב

 הכשמנ הדובעה .ונכ לע בשוה רדסהו ,תושרה שיא אצי אצי ךאו ,ידוסי ס"יב
 .ןוכית ס"יבב גוהנכ ,רמולכ ,הרדסכ

 ירבעה ךונחה יגשיה
 ןושלה תעידי תא הנקה אוה .אושל היה אל שדחה ירבעה ךוניחה לש ץמאמה

 היה ץראל הרייעה ןב הלע רשאכו ,וידימלת תואמל תשדחתמה התורפסו תירבעה

 .הייח יכרדו התפש תא רבכמ ריכמה ,תיב ןבכ הב

 התיהש ,לארשי ץראל הבהאה תא ריעצה רודה ינב תובלל רידחה ירבעה ס"היב

 הזעה םתבהא תא םהב שירשהו םהייח לש רתויב םישקה םיעגרב המחנ רוקמל םהל

 תא תלאוגה ןרקל םהיתומורת תא ומיחרו וליחדב ואיבהש ,הזב םתדלומ תמדאל

 ונתינש תוטעמה םהיתוטורפ תא ל"קהקל םידליה ורסמ םעפ אל .םתדלומ תמדא

 הרשבב לטע יתוחא ינפ ונרק דציכ ,ינרכוז .הינש רקוב תחורא ןהב תונקל ידכ םהל

 .ל"קהקה לש םילובה תרבחמ יולמב התתכ ידלי ןיבמ הנושארה תויהל החילצהש ,יל

 רפסה"תיב לש זיתונצה

 ימיב ולש תוירבעה תועפוהב הרייעה ייחל ימואל ןויבצ ןתנ ירבעה רפסה"תיב
 -תיב לש ויתוגצה .םירחאו הכונחכ םיימואל םיגח ימיבו רדאב א"יכ תימואל הרובג

 לש היתונכהל שדוק ויה םיטעמ אל םישדח .הרייעב רבד םשל ויה "תוברת, רפסה
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 התכ -- יוני'זורב ?תוברת, רפסה-תיב

 ,(ןיקצינ תוחא) יקצינפוטס ,ןיגיפ הרופצ םירומה :םידמוע לאמשל ןמיימ -- הנושאר הרוש
 .יקסלבוקס ,יקסרובינ קחצי

 ,ןמרב ל'השמ ,רקיד הרומה ,ןיטשניבור ,יקסבולוקוס לטע ,ןיטשניא לציא ,-- :הינש הרוש
 .ןיזור להנמה ,גרובזדניג יכדרמ ,הקלא

 ,יקסבולוקוס-יקסבינכימ הינוס ,יקסנילורק לציא ,יקציבולב השפ : תישילש הרוש
 .קיניובח רתסא ;ץיבב לי'השמ ,'ץיברילקש הבוד

 .ייטשפא, ןיטשפא לדנייש ,הבוקסילמ קיבונ ןילק : תיעיבר הרוש

 ורסמתה םירומה .תושבלת תנכהבו תורזחב ועקשוה םיטעמ אל תוחוכ .הגצה לכ

 תורזחה .רפסה"תיבב םיליגרה םירועשה ןתמ רחאל ,תאז הדובעל תובדנתה ךותמ

 הגצהה .רפסה"תיבב ןמוקמ תא ואצמ ןהבש תונורחאה קרו ,הרומה לש ותיבב וכרענ

 םלואהש ןויכו .הפ לא הפמ אלמ היהש ,עונלוקה לש לודגה םלואב הכרענ המצע

 ,תוגצהה ןתוא ונשנו ורזח ,ויתותלד לע םיקפדתמה לכ תא ליכהל היה לוכי אל

 ןהמ :תונוש ויה תוגצהה .ןהירחאל םג םישדחו תועובש לכ יפב החישל ויהש

 הפתתשה יתשא םגש ,"תובובה, ןוגכ תויללכ ןהמ ,תורחאו "תילגו דוד,כ תויכ"נת

 לע האשינ איה הגצהה רחאלש הקזח הכ התיה תומשרתהה .תורחא תוגצהו ,הב

 התיה התחלצהש ,הדיחיה התיה אל איהו .תשגל התצר םהילא ,הירוה לא םיפכ

 רפסה תיב תפוק ןוערג תא וסיכו תוטעמ ויה אל ולאה תוגצהה תוסנכה .הבר

 .לכ יניעב הז אנפלוא-תיב לש ונרק תא וממור ןכו וקלחב

 הז רפס"תיב יאצוי

 םידומילה רחאלו תוינויצ רעונ תועונתל וכייתשה רפסה"תיב לש םידימלתה בור

 ידה .ץראב םהלש דיתעה ייח לע םיחוכיובו תוחישב עובשה יברעמ קלח וליב

 תא ודדוע דסומה ירומ .הרייעה ריואב ואשינ םידוקרה בצקו תירבעה הרישה
 םחוכמו םנמזמ םג ורסמש םהמ שיו רעונה ינוגריא ןיבו רפסהיתיב ןיב ףותישה
 .הלא םינוגריאל

 םע תורצע ,רעונה ינוגרא תונגפה ,רפסה-תיב תוגצה :רבד לש ומוכסב

 דוה ווישו הרייעה ייחל ינויצ ירבע ןכות וסינכה ןויצ תביש ןויער םע תודחיתהל
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 קר אל ודהדיה תימואלה הרישה ,ירבעה רובדה .םידעומלו םיגחל ימואלו ינחוד
 הרייעה תובוחרב םג םא יכ ,רעונה תועונת תונועמבו יכוניחה דסומה ילתכ ןיב

 .תובבלב ומעפ המשגהל הפיאשהו ימואלה ןוזחהו

 םייחב םינוש םידיקפת ךכ רחא ואלימ "תוברת, רפסה-תיב יכינחמ םיבר

 חטשל ונפ ,םכותב ינא םגו ,הלא םיכינחמ םידחא .רתויב בוטה דצה לע םתוא ועציבו

 הנדורגבו הנליוב ,השרוב םינוירנימסל הז רפס"תיבמ ונאצי .ירבעה ךוניחה

 הלא) ץראב ךכ רחאו הלוגב שדחה רודה ךוניחל ונידומיל קוח רמג םע ונרסמתהו

 םתוא תא ונידימלתל ונא םינקמו ונינקה םיכנחמכו םירומכ .(תולעל וכזש ונכותמ

 ותריואבו םישודקה תרייע ,ונתרייע לש התריואב ונל ונשכרש ,םייבויחה םיכרעה

 הדובע ,הרות חור ,ונמע ינינק לע שפנ תוריסמ .הבש ימואלה ירבעה רפסה"תיב לש

 תחאכ יוני'זורב ונימיב ומעפ תוימואל המשגה תופיאש לכה לעו םידסח תולימגו

 .םייחב ונכרדב ונילגרל רג םהז
 יקסבולוקוס ריאמ

 יוני'זורב "הרות דומלת, דסומה
 (הינשה םלועה תמחלמ ינפל תונורחאה םינשב)

 .תולגה יכשחמב תויחל וכישמה יוני'זורב םיראשנהו ,הצרא ועיגה םילועה

 הרירב ןיאמ .םילוענה םירעשה לשב םשגתהל הלכי אל הילעל םיברה תפיאש

 םנמא .םה םתרייעב םתלכי תדמב םיימואלהו םיירבעה םהייח תא תווטל וכישמה

 דחוימב לבס הרייעבש תוברתה תודסומ ראש ןיב .הערל רתויו רתוי ונתשה םינמזה

 תבתוכ הכו .םיינעה ינבמ ויה וידימלת בורש ,"הרות-דומלת, דסומה הז רבשממ

 שדחל ד"י םוימ התרגאב ,תוקלחמה שש ןב ,הזה יכוניחה דסומה ירומ תצעומ

 : ה"צרת רדא

 .בר םולש ןתיול אבא רמכ רקיהו דבכנה ונריע ןב 'בכל,

 ,ונתוא תסנרפמ הקירמא התיה התע דע .ועיגה םירחא םינמז .םיתעה ונתשנ;
 םבצמ םכל עודי יאדוב .לארשייץראב יוני'זור ינב ,םכילא תונפל ונילע םויכו

 המכ תחא לעו ,הסנרפ ירסוחמ םה םלוככ םבורש ,הרייעה ינב לש םויאה ילכלכה

 םיששו האמכ םידמול וב ,"הרות-דומלת, יכוניחה דסומה לש ובצמ רמו ער המכו

 דבכנה ונאבג .הרייעה ינב ןיבמ רתויב םילדהו םיינעה ידלי םנהש ,לארשי ידלי

 .השקה ונבצמ תא ויפ ומב םכל ראתל לוכי הצרא הלעש ,יקצינזרב רתלא רמ

 רגסי -- אלו ,חילצתש ולדתשה .וננעמל הכימת תיבגמ םיריבעמ םתאש ,ונעמש

 תשגה תלועפב םיקסועה הלא לכל דומעת ןבר תיבד תוקונית לש םתוכז .וגדסומ

 תוארתהל ונלוכ הכזנו ןוצר יהי .הסנרפו תואירב ,םיכורא םייחמ ונהייו וז הרזע
 .ןמא ,ונימיב בורקב השודקה ונצרא תמדא לע חמש בלב

 ןויצ תכרבב

 : יונייזורב "הרות"דומלת,, לש םירומה תצעומ

 חרז םייח ,ןיקזייר גילז ,ץילרק םייח רזעילא

 .יקסבוקטיפ בקעי ןרהא ,ןייטשטור

 .רבוג ריאמ :םיאבגה םשב
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 -דומלת ,ב הכימתכ שמשל היה ךירצ וקלחבש ,עודי םוכס חלשנו הרבעה תיבגמה
 .ןיטח תועמ תפוקל תפסותכ וקלחבו "הרות

 ולבקתנ יוני'זורל ץראהמ םעפב םעפ ידמ וחלשנש םיפסכה לע הדות יבתכמ

 : רמאנ ןורחאה בתכמב .ז"צרתו ו"צרת ,ה"צרת תונשב

 (םמצע יונייזור ישנאמ .א .ז) הפמו לארשי-ץראמ ,הקירמאמ לבקתנש םוכסה;

 ,692 ןהיתושפנ רפסמש ,תוכרצנ תוחפשמ 197 ןיב (ןיטח תועמכ) קלוח

 וניניעו םכיניע הניזחתו ונינזא הנעמשת יכ ,הכרבו דובכ ישגרב םימתוח וננהו

 דוע עמשי אלו השודקה ונצרא תובחרתהו ןינב ,םולש תחונמ ,רשועו רשוא עפשב
 : לארשי לכ ללכב םכידידי תריתעכ ונשדק תורצחב החוצו ץרפ

 .ןייטשפא ריאמ בקעי ,יקסברשרש באז ,רבוג ריאמ

 רלימ דוד

 ךרדכ .הבש "הבישי,בו יוני'זורב "הרות-דומלת,ב ותודליב דמל רלימ דוד

 רכז הלא "וימי, תאו ,םיתבה ילעב לצא "םימי, לכא אוהה ןמזב תובישיה ירוחב

 תנזהל םילודג םימוכס םרות היה (טפנ אצמנ ותמדאב) הקירמאב רשעתה זאמ .דימת

 -דומלת,ה ליבשב תויתנשה ויתוסנכהמ עודי זוחא ריאשה ותאוצב .תובישיה ידימלת

 .ךורב ורכז יהי .יוני'זורב "הרות
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 דסחו הקדצ תודסומ

 אןא-ה האמב יוני'זורב הקדצ תודסומ

 םילוח תיב

 תדעוצ יוני'זור התיה הקדצ תודסומ ינינעב תירוביצה תונקסעה חטשב םג

 יפכ רשא ,םילוח-תיב הב םייק היה 1875 תנשב רבכ .הביבסבש תורייעה לכ שארב

 הלודגה הפרשה תעשב ראשה ןיב אוה םג ףרשנ ,(8) 1875 "ןונבלה,ב רפוסמש

 : םש בותכ ךכו .ל"נה הנשב הצרפש

 ירצ ול ונתנ המשו ,םילוחה-תיבב טלפמ אצמ הנועמו עוגנ ,רמ שיא לכו,

 ,םיתיזה ילבש יתש םה אלה ,הז תיב יקיזחמו .ובכשממ ומוק דע ורוסחמ לכו רוזמו

 םמש היהי רודו רודל רשא ,םיליכשמה םיריבגה םיחאה -- רזנ-ינבאכ םיססונתמה

 ודי לע רזועה ריעצה ויחא -- ינשהו לכימ לאיחי 'ר ג"הרה רמכ דחאה .הראפתל

 םילוחה לע התע לומחי ימו .םמשו ברח הזה תיבה םג -- סניפ לשיפ םחורי ר"הומ

 "? םרוזמ שובחלו תיב םפסאל

 הלוחל הגאדה ךא .םיעדוי ונא ןיא יוני'זורב םילוחה-תיב שדחמ םקוה יתמ

 רפוסמש יפכ ,"קדצה תניל, תרבח הב הדסונ 1883 תנשבו ,הרייעב הקספ אל הנועמלו

 : הנש התואמ 20 תרבוח "ץילמה,ב

 קדצה תניל

 תרבח ודסייש ,וריע ישנא חבשב ךאלאוו י"א 'ה רפסמ הנדורג ךלפ יוני'זורמ,

 הכותב .הליל לכב תופילח םינש"םינש ל"ר הלוח לכ תיבב ןולל ,"קדצה תניל,

 היוארו דאמ הדבכנ הנקתה .הושב םתרמשמ ורמשי םלכו ,ריעה ירישע םג ונמנ

 ."שדוקה תולהק לכב דסווהל

 ולת לע בוש םקוה םילוחה תיב

 בוש םייקה םילוחהיתיב לע רברג ריאמ קחצי בתוכ (43) 1893 "ץילמה,בו

 : האפרמ םג שמשמהו יונייזורב
 ויתותלד ,םידי-בחרו לודג תיבב ריעה הצקב תויפלתל יונב ריעבש םילוחהיתיב ,

 ינש .הראפת קרב םהל תויהל גנודבו רששב תוחושמ תופצרה ףאו ויתונולחו

 שיא לכ ,ומויב םוי ידמ הזה תיבה תא ורקבי ירצונ דחאו ירבע דחא :םיאפור

 ימס תא איבי אוה ווד שרע לע וכפהיו הלוחה תא ךומסי דחא שיאו .ושדח

 איבהל םדי גישת אל רשא ,ריעה יינעו .והקשיו והליכאיו חקורה תיבמ אפרמה

 אלב םהל ונתי םג .ףסכ ןיא םניח םיאפורה תצעב ושרדיו המש ואובי ,םתיבל אפור

 דעב הפי חיר ןתונ ןג עוטנ הזה תיבה רצחב .םכרצ יד תואופרה ימס ריחמ

 םויה חורל המש וכלהתי םימילחמהו ,םילוחה תושפנ בישהל ,המינפ תונולחה
 " ..םיאפעה ןיבמ חצ חור ףואשל
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 "הריפצה.ב רקסבשרש .מ בתוכ םינש הנומש רובעכ םילוחה-תיב בצמ לע
 : ןלהלדכ םירבד (230) 1

 ללכושמה םילוחה-תיב דסומה בשחי ,הזב רשא םילועמה דסחה יתב ןיב,

 םילודג -- םרפסמב רשע םינש -- תיבה ירדח .םיאכדנ םילוח תבוטל לכב ךורעהו

 ףיקמ לודג םיצע ןג .םתנכהו הפורת ימס ינימ לכל תדחוימ הכשל םהב .םיחוורמו

 דסומה .םוי םוי םילוחה תא םירקבמ םיעובק םיחמומ םיאפורו ,ביבסמ תיבה תא

 יבידנ ופיסוהו ןתי ימ .תויטרפ תובדנמו םיעובקה םירבחה תומורתמ לכלכתמ

 תויה ןעמל ,תועובקה םהיתומורת לע ףסונ לעפמה תבוטל םפסכמ םרתל ונתדע

 הלהתל דסומה היהיש ידכו ,תורופסה תוערגמה תא עונמל םילהנמה ידיב תלוכיה

 ."ונתדעב תראפתלו

 אא-ה האמב יוני'זורב הקדצ תודסומ

 םירבדכ לאומש ילגמ יל רפיס תואבה םינשב הרייעה לש יאופרה בצמה לע

 : הלאה

 אצמנ הרייעב היהש ידיחיה תחקרמהיתיב .1911 תנשב יונייזורל יתאב,

 יתב .קיזייאו עקשטיביל :הב ויה ,ז"עלב "סרשדלפ, ,םיאפור ינש .ירצונ ידיב

 הקשמ לשו עקטאנ לש ,יקסנילפק קיזייא לש :הב ואצמנ תואופרל םידחא רחסמ

 ,תואופרל רחסמה יתבב ונקו אפור ןיאב סרשדלפה לצא ורקיב הרייעה ינב לכ .טימש

 .םימיא םהילע ךליהש ,ירצונ ידיב אצמנ תחקרמה"תיב יכ

 .הפורת םג ,םחל םג הלוחל קפיסש ,םילוח רוקיב לש דעו זא םייק היה הרייעב

 דעוה תא יתארק .סניפ חנידודו סואליב ,ביל לאומש ,טחושה ןועמש היה דעוב

 .הרייעל אפור איבהל ונטלחהו ירצונה ידימ יתינקש תחקרמה-תיבב הבישיל ל"נה

 תואנ אוה .וילע יתעפשהו יתעסנ .טילבנזור ר"ד ומשו בוט אפור היה ןטובב

 הבכרמב הרייעה לש היתובוחר תא ורבעב ,והארמ היה רדהנ המ .ונתרייעב בשייתהל

 -תיב רבעל וידעצ תא ושיחהב וא םהיתבב םילוח רקבל ורהמב ,סוסל המותר

 וירחא .הבזעו םינש שלשכ הרייעב ההש אוה .המש םיבכושב לפטל ידכ ,םילוחה

 הצרפ הנה ךא .ץיברוג ,יקסבצשרוב ר"ד ואב

 -שנו ,וסיוג םיאפורהו ,הנושארה םלועה תמחלמ

 ךרוצ לכ היה אל זא לבא .םיאפור אלל ונרא

 ..ואירבה םישנאו ,לוכאל המ היה אל יכ ,םהב

 ."םהישוחיממ אליממ

 םלועה תמחלמ ירחא תיאופר תוליעפ
 הנושארה

 ,1922 תנשב ,הנושארה םלועה תמחלמ ירחא

 ,יוני'זור שיא ,(קיניובח) ןרוא הירא ר"ד עיפוה

 הבנ'גב הטיסרבינואב וידומיל קוח ורמג רחאל

 יצחכ יוני'זורב ההש אוה .האופרל ר"דכ ץיושבש

 לעפ הז רצק ןמז ךשמב ךא ,הצרא הלעו הנש

 -ייעב רחא אפור היה אל וימיב .טעמ אל הרייעב

 (קיניובח) ןרא ןרהא ר"ד .בר היה אל אפורכ וכרעש ,יקצנמקמ ץוח הר
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 "םודא דוד ןגמ,ל טרס םוי
 ,'ץיבומרבא ףסוי ,דניקסיז לבייל ,יקציבצנל ןרהא : םידמוע לאמשל ןמיימ -- הנושאר הרוש

 .סידלוג הקשמ ,קיניובח ,יקצאיפיש הקשוי ,ןיקשור לדייז ,ןתיול הינוס ,הזבג לשעה
 ,ןישנזור החמש ,דניקסיז באז ,קיניובח הבוהא ,ןתיול הבוהא :הינש הרוש

 .דניקסיזיקיניובח הבוד ,יקצאיפיש

 ,"םודא דוד ןגמ, ידי לע םוקמבש םיינעה םילוחל זא הנתינ תיאופרה הרזעה

 ןתונ היהש ,"זָאט,ה תא דסייו ןרא ר"ד אב ."קדצה תניל, םוקמב ןגראתהש

 -תיב .םותי ר"ד ומשו הרייעל אפור אבוה ותמזיב .ןהל םיקוקזל שממ לש תואופר

 .השדחתנ הכורבה ותלועפו שדחמ חתפנ םילוחה

 םידליל תונטיקה

 תלוג ךא ,םייאופר תודסומ תלעפה חטשב יונייזור ינב ןכ םא ולעפ תובר

 תמחלמ ירחא הרייעב ורדוסש ,םידליל תונטיקה ויה ל"נה תולועפה לש תרתוכה

 תבסמ ,הלחמ ירחא הארבהל קוקזה הרייעה ידלימ דלי לכ ליבשב הנושארה םלועה

 ,םירוכש םיתבב הלהנתהש ,הנטיקב .וכו לקשמ רסוח ללגב ,תינפוג השלוח

 ,הנממ םידחא םירטמוליק קחרמב יוני'זור תא םירטועה תורעיה ךותב םיאצמנה

 תא םתולבבו עבושל םחל םלכאב ,חצ ריואב הארבהל םיקוקזה םידליה ליב

 ,ןבומכ .:וכו תופי תוגצה וניכהו םינוש הרבח יקחשמ וכרע .םימיענב יאנפה תותע

 .הלועמ החגשה תחת ואצמנ ןמזה לכ

 ןמ קלח יוסיכל הגאד ןכו ,םידימאה םירוהה ואיצמה ךכל שורדה ףסכה תא
 הרטמל ותמורת תא סינכה ךכל דחוימ יתנש טרס םוי ."זָאט, תרבח ביצקתה

 שדוק התיה םתסנכהש ,םיפשנ ןגראמ היה יטמרדה גוחה -- ןורחא ,ןורחאו ,ל"נה

 וניאו הארבהל קוקזה תלוכי רסוחמ דלי ףא אצמי אלש ידכ ,תונטיקה ןוגראל

 לכב לודגה שפוחה תומיב רקיעב תוחתפנ ויה ולאה תונטיקה .הנטיקב אצמנ

 ינפלש תונורחאה םינשב .הינשה םלועה תמחלמ ץורפ תנש ,1939 תנש דע םינשה

 םהב ,םירוכשה םיתבה םוקמב ולאה תונטיקל דחוימ תיב םקוה ל"נה המחלמה

 בוטו שידח היה וב דויצהו ,יאונזילבה רעיב םקוה הז שדח תיב .הכ דע ושמתשה

 .תונכשה תורייעה ינב לכ יפב החישל היהו המגודל שמיש הזה תיבה .רתויב

117 



 יונייזורב ?םילוחה-תיב, ינקסע
 ,אריפש לגייפ ,-- ,ןרט ,ןלפק בקעי : םידמוע לאמשל ןימימ -- הנושאר הרוש

 .ןיטשפא רשא בקעי תשא ,סניפ הזור
 .קיניובח לבייל ,ןמרמג ןרהא ,-- ,יקסנליגומ לאומש תשא ,'ץיבונשמש עכענ :הינש הרוש

 ,קיניובח הירא ר"ד ,םותי ריד ,טחושה ןועמש ,'ץיבלפרק יכדרמ :תישילש הרוש
 .רלדנסה ביל לאומש ,גרבדלוג לכימ רודגיבא

 ןישנזור החמש ,ןיטשפא : םיבכוש

 םירחא תודסומ

 תודסומ םג םא יכ ,יוני'זורב ולהנתהו ודסונ םיילאיצ:ס םייואפר תודסומ קר אל

 םחלל דעו ,םידסח תולימג תפוק .הב םימייק ויה םירחא םיבר תידדה הרזעו הקדצ

 ורזע ,השרווב םיקנבה זכרמב דבכנ םוקמ ול שכרש ,לודגה יממעה קנבהו םיינע

 תונוטלשה תויושקנתהו ילכלכ לפש תונשב דמעמ קיזחהל טעמ אל הרייעה ינבל

 וכו ירחסמה םדמעמב

 הנומאב רובוצ יכרצב םיקפועה

 ,םישנא ידי לע ולהנתה -- ץיבורוטנק ילתפנ רסומ -- ל"נה תודסומה לכ,
 םיליעפה ויה םיטעמ אל ל"נה רוביצה ישנא ןיבו .הנומאב רוביצ יכרצב םיקסועה

 הרבע הלא רוביצ ינקסעמ המכ לש םתוריסמ .הכאלמה ילעבו םילעופה ןיבמ
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 חבשל ןאכ ריכזהל יואר .םלוע ןורכזל ותרחנ םהישעמו לובג לכ םיטעמ אל םירקמב
 רחא "רלדנס ןנחוי 'ר, דוע םא יכ ,ליעל ונבתכ וילע ,רלדנסה הנוי תא קר אל

 לע ןאכ רפסל יוצרו .תודסומה בור תלהנהב ליעפ רבח היהש ,בל לכימ בקעי אוהו

 :םעפב םעפ ידמ רזוח היה וילע ,וישעממ דחא

 בשוי בל לכימ בקעי .רעיבש הנטיקב םיאירבמ םידליה .לודגה שפוחה ימי,

 ותדובע רדח ןולח ךרד האור אוה הנה ךא .דבועו ולש םירלדנסה ןחלש די לע ול

 ותיבמ שרח אצוי ,ורניס תא טשופ ,ותדובע ילכ תא חינמ אוה .םירדקתמ םימשהש

 ,חכוויהל ידכ ,לגרב שיאה ךלוה םירטמוליק השמח .הנטיקה רבעל וימעפ תא םשו

 .םיתבל וסנכוה םידליה םא
 םיירוביצה תודסומה שארב ודמע הלאכו ,הרייעב ונל ויה הלאכ םירוסמ םינקסע;

 האושה .םייחב רבכ םניא הלא םינקסע .* יוני'זור ןשיה ונתיבב ונלש םייתוברתהו

 םידירשה לע ,ונילע .דעל ונכותב היח הראשנ םחור לבא .םתדימשהו םהילע הרבע

 ידכ ,םיכרה ונידליל הבושחה םתדובע לע רפסל השודקה הבוחה תלטומ ,ורתונש
 ."םרכ;ל דובכ .הלא םהישעמ רואל וכנחתי

 יקסבולוקוס ריאמ

 ןהיניבו הרייעה תונבמ תוברו ,ריעצא רודה לע םג העיפשה וז הנמאנ תירוביצ הדובע *
 ליבשב תולח תופסואו םיחתפה לע ישש םוי לכ תורזחמ ויה -- םוקמה תב -- יתשא םג
 .רלדנסה בל לכימ בקעי היה תאזה הלועפה לע חצנמה ,ןבומכ .ריעה יינע
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 האוושהו הינעה םלועה תמחלמ

 יוני'זורב םיסורה ימיו ןילופ-הינמרג תמחלמ ימי 9

 .םידוהיה לע ברקתמה יצאנה אנושה דחפ לפנ ןילופ-הינמרג תמחלמ ץורפ םע

 ,יוני'זורב עדונ הנהו .םינמרגה לש הריהמה םתומדקתה םע ךלהו רבג םדחפ

 רצק הכ ןמזבש ,הזה רבדכ עמשנ אל דוע .הטילדיקסירבל רבכ עיגה ביואהש

 רובעל םינמרגה וחילצה -- םיבר והמת -- דציכה .הלאכ םיבחרנ םיחטש ושבכי

 רודחל םדיב הלע הז דציכ ?ביואה חטשב םירטמוליק תואמ םידחא םימי ךות
 םינמרגהש ,העידיה ןכמ רחאל העיגהשכו ? תמחול הנידמ לש הקמועל תחא די יחמב

 ,ןטובל יאוני'זורה רעונה ינב וחרב ,הכומסה ינ'זורפ ריעל םיקנט השלשב ועיגה

 בכור אוהשכ ,םיחרובה ירחא אב (השמ לש ויחא) 'ץיבאב לבייל .היסורל םכרדב

 יוני'זורו) קסירב דע הנבלה היסור יכו ,וגוסנ םינמרגה יכ ,םהל עידוהו םינפוא לע

 .היסורל תכייש היהת (הכותב

 ,הציניזרב רפכמ םייוגה יוני'זורל ועיגה דימ .םהיתובקע לע ובש רעונה ינב

 .וחרב םינלופה .ריעב הרימשה תא ונגריאו ,םיניוזמ םלכו ,םיטסינומוקכ םיעודי ויהש

 םהינפ תא לבקל ונאצי .םיסורה אובל םיניע ןוילכב וניפיצ רבמטפסב 17דב

 .םיסורה לש םתוברקתה לע ונל ועידוה םינולס הכומסה ריעהמ .םידיב םיחרפ םע

 תכרבב והער תא ךרב שיא .דאמ הבר החמשה התיה ,םהלש ןושארה קנטה עיגהשכ

 ."בוטדלזמ,

 ןב ותיבב ונכוש ראודהו תיסורה הרטשמה .שדחה רטשמה ליחתה הנה ךא

 : םהו םיטסינומוקה םיריעצה הרייעה ינינע תא ולהינ םדי לע .לובוס לש םיתמוקה

 יקצוסיו לקיחו ,סניפ לש חמקה תנחטו הרסנמה להנמל היהש ,'ץיבוניבר דוד

 ,קינ'צורמ ריאמ בקעי .תורועל תשורחה-תיב להנמל ךפהש ,(ןעבוכה החמש ןב)

 ,ללכו ללכ יטסינומוק ןקסעכ םדוק עודי היה אלש ,"רהנה-רבע , תטמסמ יסרוב

 רורב .זאמ תיטסינומוקה העונתב רתויב םיליעפה דחאכ םיסורה אוב םע הלגתנ

 .קסנימב טיבוסה ריצכ ןוטלשה תעד לע רחבנ יטסינומוקה רטשמה אוב םע תעכש

 ירישעמ המכ .ריעה לע המולהמ הדרי םיסורה לש םנוטלשל םינושארה םימיב

 ולגה ןמרש לאיתוקיו ,ותיב ינבו ןרט םייח ,ותחפשמו סניפ חנ :םהו הירחוסו ריעה

 ,רצק ןמז דוע תוחותפ ויהש ,תויונחה .םישק םייח ולחה המצע ריעבו .ריביסל

 ףרטצהל חרכומ היהו דמעמ קיזחהל היה לוכי אל יאמצע הכאלמ לעב םג ךא .ורגסנ
 אלל וראשנ בורה יפ לע םילעופה .לעופ רכש לבקלו תויפותישה תוצובקה תחאל

 הדוגאל ותוא ופרצ הנהו .טיחה ןמרמיק םייח לצא יתדבע ,לשמל ,ינא .הדובע
 ךותמ ולביק אל ,לעופה תא ,יתואו ,הנוכמ ול התיה יכ ,םיטיחה לש תיפותישה

 .יתדובעמ יתלשונ ךכו ,הנוכמ יל ןיאש ,קומינ

 ינוריבעי ןפ יתששח ,הדובע יל התיה אלשכו .רעיב דובעל חרכומ יתייה

 .בל לכימ בקעי לש ונב *
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 עיפוהל היה לוכיו ,תלדה חתפהל הלכי עגר לכב .רחא הדובע םוקמל יתרייעמ
 םיחאה ,יקצוסיו לקיח ,'ץיבוניבר דוד :םיליעפה םיטסינומוקה םיריעצה דחא הב

 אצמנה ,ינולפ םוקמל הדובעל עוסנל ילעש ,עידוהלו 'ץיבלסוי לדנייש ,'ץיבונגק
 ושרד םשלש ,ןירבוק די לע הלעת רופחל יתחלשנ םעפ .הרק ךכו .ונתרייעל ץוחמ

 יתחמש .ליגרכ םתשירד תא ואלימ הרייעבש םיליעפה םיריעצה .םילעופ םיסורה

 רגא וב ,ותיבב רתוי םיחוטב זא ויה םדאה לש ויתונוזמ יכ ,התיבה יבושל דאמ
 .ןכל םדוק םתוא

 יתדבע .הב ראשהל ידכ ,ריעב יהשלכ הדובע גישהל ,ןכ םא ,יתלדתשה

 אל ידכ ,"םינבלבו רמוחב, :בותכש ומכ שממ ,תורחא תודובעבו רמוח תריפחב

 .ריעה םוחתל ץוחמ חלשהל
 ,רותב בצייתהלו הלילב םוקל היה ךירצ ךכ םשל .ישוקב התלע םחל תגשה

 םישנאה וזבזיב תוטעמ אל תועש .םחלה ג"ק תא םילבקמה ינושאר ןיב תויהל ידכ

 לבקל ידכ ,רותב תפסונ םעפ כ"חא ודמעו ומירעהש ,םהמ ויהו .רותב וז הדימע לע

 םג ?ותיב ינב תושפנו ושפנ םויק ןעמל םדא השעי אל המ יכ ,ףסונ םחל ג"ק

 ודמע ףרש ןיי תלבק םשל ףאו .רותב תכשוממ הדימע רחאל םישנאה ולביק דגב

 תא .הריכמל םא יכ ,היתש םשל וב ושמתשה אלש ,הלא וליפאו ,רותב םישנא

 לקה הזו ,םיעקפומ םיריחמב ךכ רחא הורכמו לוז ריחמב רותב ולביק "הקדוו,,ה

 .םדאה לש וביצקת לע ןבומכ

 תא םיסורה וסייג ,היסור-הינמרג תמחלמ ץורפ ינפל םישדח ,לירפאב 23"ב

 בקעי ןב ,בל ףסוי ,ינא (א :זא ויה יוני'זורב םיסיוגמה ןיב .191971918 םינותנשה
 ןמסקופ לארשי (ג .(ץראב תעכ) ץיבב השמ (ב .(ץראב תעכ) רלדנסה בל לכימ

 לאפר לש ונב יקסבוזרב עשאי עשטיא (ד .(ץראב תעכ) ס'הכלמ השח לש ודכנ

 .המחלמה ירחא ועונפוא לע הביכר תעשב הנואתב ןילופב גרהנ אוה ."רעילטוק,,ה

 לש ודכנ בקעי יקסמינולס (ו .המחלמה ןמזב גרהנ הארנכ ,רדענ ןמרמג קחצי (ה

 וסייג ל"נה םינותנשה ינב לכ תא אל ךא .(הקירמאב תעכ) אפורה עקשטיבייל

 ןיב ."םירוטפ, ויהו תורשל וארקנ אל ,םהילע םינמיהמ ויה אלש ,הלא .םיסורה

 וסיוג רצק ןמז רובעכ .םירחאו רבעשל דימאה לשנא ןב יקסנילרק השמ ויה הלא

 יקצילורק הילובו (ח .(דרגנינלב תעכ) סעריטס המלש לש ונב ןמרב השמ (ז :םג
 ."רעריקורב,ה החמש לש ונב

 .זאמ הילע רזגנו רבעש המ לכמ יתייה קוחרו הרייעהמ יתקתונ יסויג םע

 (בל לכימ בקעי לש ונב) בל הש מ יפמ

 בתכב םידה

 .םישדחה םייחה יאנתל תולגתסה לש םישדחו תועובש ולחה םיסורה תסינכ םע

 םיבר הרייע ינב .םחל ןעשמ אלל וראשנ ,ורגסנו ונקורתנ םהיתויונחש ,םירחוסה

 הייחתש ,הדובע ושפיח הלאו הלא .הסנרפ רסוח לש בצמב םה םג ואצמנ םירחא
 לגתסהל רגובמה םליג לשב ולכי אלש ינפמ הדובעל הדובעמ ורבע .םשפנ תא
 שפחל ךרוצ היהו ,המייתסנ ולחה הב תחא הדובעש ינפמ וא ,םישק הדובע יאנתל
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 :* יקסבונכימ הזור תבתוכ ךכו ,היחמ ידכ קיפסה אל םירקמה בורב רכשה .תרחא

 .יל םישורדה ןוזמ יכרצל ישוקב קיפסמ הזו ,הרומכ לבור 180 תרכתשמ ינא, =

 ."לבור 150 קר רכתשמו דבוע אבא

 םירחא םיבר םירבדו תאז תא ?םיסורה ימיב הרומל הזור םאתפ הכפה דציכו

 "דוד לש ויבתכממ תעדל םידמל ונא םהה םימיהמ

 : רסומ 14.5.1540 םוימ ובתכמ .** יקסבולוקוס חנ

 *** ןועמש .ונלבס אל ינלופה אבצה תגיסנמ,

 םירכתשמ ,םיאירב ונחנא .דבוע אבא .אבצהמ רזח

 ונא םויכו .ונילא ועיגה אל םינמרגה .םיצורמו

 לש ותוסחב םיחוטבו םיטקש ונמצע תא םישיגרמ

 .ר"סספ לודגה ונתדלומב רידאהו םודאה אבצה

 ****הלכימו לטע .הרייעב רפסה-תיב תא וכרמ ינא

 .תורומ תויהל ןרישכמה ,רצוקמ סרוק תורבוע

 -שפאמה ,תוידנפיטס תולבקמ ןה .ןתא הזור םגו

 ."סרוקה תא םייסלו דומלל ןהל תור

 : רפסמ 9.9.1940 םוימ ובתכמו

 רפכב תורומכ רבכ תודבוע הזורו לטע,

 ."קסנולופ רפכב -- הלכימו הפורק

 ותרייעב חנידוד לש ותבש ןמז ךרא אל ךא

 : 22.9.1940 םוימ ובתכמ עידומש יפכ

 רטמוליק 14 קחרמב 'ץיבוכלימ םשב רפכב םא יכ ,הרייעב רבכ ררוגתמ ינניא;

 ,ןושארה םויל םיארוק ךכ) "האיציה, םויב עובשב םעפ הריעה עיגמו יונייזורמ

 .(םעו תד לדבה ילב ונלוכל החונמ םוי ונהש

 םויכ םיסורה ימיב םייק היה אל ידוהיה תבשה םוי יכ ,םידמל ונא הז בתכממ

 קרפה לעמ דרי ןכל םדוק דוע .קפואה ןמ המלענ תבשה קר אל ךא .םידוהיל החונמ

 : 2.11.1940 םוימ חנ-דוד לש ובתכמב םיארוק ונא ךכ לע ."תוברת,, ירבעה רפסה"תיב

 יתלבה םיאנתה ףא לע תאזו .תוניטצהב הנשה תא רומגתש ,הברעתה *****םירמ,,

 תפש תא ףילחהל הצלאנ ,היסנמגה לש תיששה התכב תדמולה ,איה .םיילמרונ

 "תוברת, תירבע היסנמגב הדמל הנושארב .רצק ןמז ךשמב םימעפ שלש הידומיל

 רובעל החרכוה תונוטלשה ידי לע וז לש התריגס םע .תירבע הב הארוהה תפשש

 ןוכית רפס"תיבל -- הנממ .הארוהה תפשכ הנידמה ןושל םע תינלופ היסנמגל

 | .הארוה ןושלכ תיסורוליב םע יסורוליב

 תניוצמכ המייסו הביזכה אל הק'םירמ ןכאש ,רשבמ 13.1.1941 םוימ בתכמהו
 .תונייטצמב

 : עידומ אוה 27.2.1941 םוימ ובתכמבו ,ןיידע ומייתסנ אל חנידוד ידודנו

 רומגאשכו ,תינמרגה הפשב םלתשמו קוטסילאיבב טוטיטסניא-דעפב דמול ינא;

 יפל ילא ובתכ .םיינוכיתה רפסה יתבב תינמרג תורוהל לכוא ,הז הובג רפס-תיב

 יקסבונכימ הזור

 .תולודגה יתויחא יתש **** .ריעצה יחא *** .רוכבה יחא ** .הינוס יתשא לש התוחא *
 .וגתחפשמב םינוקזה תב ,הריעצה יתוחא *****
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 ינא המ ןמז .תעדל םתחכונש יפכ ,העובק הנניא ילש יכ ,תיאונייזורה תבותכה

 דעו .קוטסילאיב "םאו ריע,ב ינא הנהו ,רפכל ינא רבוע םאתפו ,יתרייעב אצמנ

 ."רחא םוקמב אצמא רבכ ילוא ונעתש

 יאולה, :םינורחאה ויבתכממ דחאבש ,רחא טפשמבו ולאה תונורחאה םילמב

 שיא תובוט תורושב עומשל תוחפה לכל וא תוארתהל לכונו המחלמה רמגל הכזנו

 הברהו ,ונרוגיו ורוגי רשאמ רתוי ןכאו .תואבל ששח בלהש ,ונא םיאור ,"והערמ

 .םאתפ עתפל אב ,ראתל ונחנא ונלוכיו םה ולכי רשאמ רתוי

 יקסבולוקוס ריאמ

 םיצאנה ימיב יוני'זורב

 לש םתורעתסה רחאל םיעובשכ ,1941 ילויב

 ונעגה ,הנבלה היסור תוזוחמל םתסינכו םינמרגה

 ןאילוי ,ילעבו ,שילק תדילי ,ןייטשריק הנח ,ינא

 ץורפ םע .ונאב קסיבוקלוומ .יוני'זורל ,ןייטשריק

 שילקמ ונחרב 1939 תנשב הינשה םלועה תמחלמ

 ונרבע םינמרגה תסינכ םע תעכו קסיבוקוול

 .יוני'זורל

 היסור-הינמרג תמחלמל םינושארה םימיב

 יתב בור .קסיבוקלוו תא תושק םינמרגה וציצפה

 םוקמ ונל היה אלו ,שאב ולע הב ידוהיה עבורה

 ליאוה , :רמאו דיב הפמ ילעב חקל .וב ררוגתהל

 םישמחכ לש קחרמב תאצמנ יונייזור הרייעהו

 םיאצמנ תאז דבלמ .טקש רתוי םש היהי ,הב ןיא תבכר תנחתו ,קסיבוקלוומ מ"ק

 םישנא םע דחי תויהל בטומ הרצ תעבו .הנטוקמ רלימ תחפשמ ינב ,וניעדוימ םש

 .יוני'זורל ונרבעו םיטעמה וניצפח תא ונזרא ."םיבורק

 ןיטשריק הנח הדעה

 *  םינושארה תונברקה

 ילעב ,םהיניבו ,םינושארה תונברקה ולפנ הרייעל ונאוב רחאל םימי הרשעכ

 .הרומכ םינש רשעכ דבע הב ,שילקמ דוע יעדוימ ,יקסבולוקוס חנידוד הרומהו

 לטומ לש ותיבב ונייה ינאו רלימ רמ ,יקסבולוקוס חנידודו ילעב .רבדה הרק ךכו

 םינמרגהש ,וטיגה לע םג ונרביד ראשה ןיב .הקיטילופ ינינעב ונקסעו רעיו'ז'ז

 ונעמש הנהו .תושמשה ןיב תעש התיה .הרייעב םיבורקה םימיב םיקהל םיצור

 תריזג יפל .התיבה ונידעצ תא שיחהל ידכ ,ונאצי .בוחרב שער םאתפ עתפל

 ידוהיל רוסאש העש ,הכישחה תדר ינפל תיבב רגסהל ונילע היה ינמרגה ןוטלשה

 יתיצר .לודגה כ"היבל ץורל ונילע וויצש ,םינמרג וניאר תובוחרב .בוחרב אצמהל

 ,םחיטבהב התיבה סנכהל ילע וויצו ונתנ אל םינמרגה ךא ,ילעב םע דחי ץורל
 תובוחרה לכמ אל ,ןכא .כ"היב י"ע םירבג ףלאכ ופסא םינמרגה .דימ רוזחי ילעבש

 םינמרגה ודימעה .תיבב ראשנ הצוחה אצי אלש ,לשמל ,רעיו'ז'ז .םירבגה ופסאנ

 ,תסנכה-תיב ריקל תונפומ םהינפשכ ,תורוש-תורושב םיקעזומה םירבגה תא
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 תומ דחפ .אב םציקש ,ובשח םישנאה .םהירחאמ םהילא תונווכמ הירי תונוכמו

 ,ריהצהש ימ .םעוצקמל םולאשו םידמועה םישנאה לא ושגינ םינמרגה .םהילע לפנ

 ,רמאש ,ילעב .ומוקמב ראשהל השרוה ,רחא הכאלמ לעב וא הפוא ,טיח אוה יכ

 דיקפ יכ -- ןלפק בקעי ,והנה הרומ יכ -- יקסבולוקוס חנ דוד ,והנה יאלמשח יכ

 ,רפסמב רשע השמחכ ,תעדוי ינניא םהיתומש תאש ,הלכשה ישנא דועו ,והנה קנב
 םתוא עיסהש ,וטוא לע תולעל ווטצנ

 .וחקלנ הכשח םע .עודי יתלב ןווכל

 .תוער אבינ בלה

 -שי יכ ,טרנדויל ועידוה םינמרגה

 םוכסב םיריסאה תא תודפל תורשפא הנ

 תא יתדרוה .בהזו ףסכ לש םיוסמ

 אל םירחא בהז יצפח .יתרסמו יתעבט

 ורסמ םישנאה רתי .הטילפלכ יל ויה

 םינמרגל ואיצמהו םבהזמו םפסכמ

 תא ךא .השורדה תומכה ןמ הלעמל

 .דוע וניאר אל וניריקי

 ילעב תא שפחלו תכלל יתטלחה

 יח ואצמלו תורעיבו םירפכב ,תודשב

 -סבולוקוס הלכימו לטע תורומה .תמ וא

 ףרטצהל וצר ,חנ-דוד לש ויתויחא ,יק

 ,הרמאב םהל הנתנ אל םמא ךא ,ילא

 ,רקיה הנב ,חנ דודש ,הל רמוא הבל יכ

 םג לכשת המלו ,םייחה ןיב רבכ ונניא

 -פנה תנכס ףא לע ידבל יתאצי +ןתוא

 לטעו חנידוד ,הלכימ םידמוע לאמשל ןימימ ה'צשופל דע יתעגה .םיכרדבש תוש
 .יקסבולוקוס הק'מירמ תבשויו רבעמ מ"ק םירשע דעו הקסיבוליב

 םייוגה .אושל ךא ,יתשפיח םינולסל

 .םורבקו םהב ורי ,ההייעל ץוחמ רשע השמחה תא ואיצוה םינמרגהש ,ורפיס

 ןואכדהו דחפה

 םימי המכ .ונבוחרב וטלש ןכל םדוק םג יכ םא ,וכלהו ורבג ןואכדהו דחפה

 םא ,ןולחה דעב הציצהש ,ימא תא לאשו ונתיב לא ינמרג שגינ ילעב תגירה ינפל
 סנכיו -- אל -- דיגת םא .גוהנל דציכ העדי אלו הלהבנ ימא .ידוהי ןאכ שי
 .אציש ינמרגה הויצ ,"...ןכ ...ןכ, :םוגמגב התנע .קפס לכ אלל והוגרהי ,ונאצמיו

 ,אירבו םלש הדובעה ןמ ילעב רזחשכ .הדובעל וחקל הלהו ,ינמרגה ינפל ילעב אב

 .עגר לכ דגנמ םייולת ויה וייחו ,ידוהיה היה רקפה יכ ,דאמ ונחמש

 וניכיח בל ןורבשו ןואכד בורמ יכ ?המ םשל .ןולחב הציצה ימא יכ ,יתרמא

 םיאולכ ונבשי תע ,םיברעב .ץק ידיל יצאנה טויסה תא איבי רשא ,םימשה ןמ סנל
 ףולחיו יאולה : תחא הבשחמ קר וניתוחומ תא האלימ ,וניתוניפב םיסנוכמ ,וניתבב
 םלועה ןמ הרבעו הפלחו ,תורחא רבכ ןנה םלועה ינפשכ ,רחש םע םוקנו הלילה
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 הצוחה םיציצמו תונולחה ינפ לעמ תונוליוה תא תצק םיזיזמ ונייה .םיצאנה תמיא

 ונייה ,בוצע הארנ אוהו ,בוחרב ךלהתמ ינמרג ונתוארב .בוחרב עמשנ המ תוארל

 ,הבורק-הבורק ונתעושיו ,הלפמ הארנכ ולחנ םהש ,םימחנתמ

 תונוש תוריזג

 םתסינכ עגר םע וליחתהש ,הלפשההו יוכידהו ,האלהו ונתאמ התיה העושיה ךא

 םיצאנה לש םנוטלשל םינושארה םיעובשב .וכלהו ורבג ,הרייעל םינמרגח לש

 םידוהיה לע וכתינ תונוש תורזגש ,יל ורפיס יונייזור ינב ךא ,הנממ יתרדענ הרייעב

 בוהצ יאלט קיבדהל ידוהי לכ היה ביוחמ לכ םדוק .םינמרגה לש םאוב םע דימ

 עצמאב וכרד תא זוחאל וילע ,הכרדמה לע תכלל ידוהיל היה רוסא ;וידגב לע

 ;ינמרג ינפב ועבוכ תא ריסהל היה ךירצ ידוהי לכ ;תומהבה םע דחי בוחרה

 .תונוש תוריזגמ תוריזג דועו

 טרנדוי

 םג היה םהיניב .הרייעה ידבכנ ןיבמ טרנדוי םינמרגה ונימ םתסינכ םע דימ

 אל םאש ,הבורע ינבכ ושמיש טרנדויה ישנאמ םידחא .םירחאו יקצינרעזעי המלש

 ,םידוהי םירטוש ונומ טרנדויה די לע .תושק ושנעי םאולמב םינמרגה יוצ ומיוקי

 .טרנדויהמ ויתושירדו ינמרגה ןוטלשה תודוקפ תא לעופל איצוהל היה םדיקפתמש

 .לודגה תסנכה-תיבב היה טרנדויה לש ובשומ םוקמ

 היפכ תדובע
 הדעבש ,היפכ תדובעל םישנא םוי לכ איצמהל היה טרנדויה ידיקפתמ דחא

 .המודכו םישיבכ תלילסב ,תוננגב ודבע םירבגה .םחל תסורפ קר םידבועה ולביק

 השקה הדובעה ףא לע .םהינבל תא וסביכו םינמרגה יתב תופצר תא וקינ םישנה

 תסורפ רעצמל ולביק הדובעה םוקמב יכ ,ןוצרב היפכה תדובעל םישנאה וכלה

 ,םחל

 תוללעתה
 קושב םידוהיה תא םינמרגה ופסא הלאה םינושארה םיוצה םוסרפ רחאל

 םינמרגה .תורושב ודמע ףטו םישנ ,םישנא -- יוני'זור ינב יל ורפיס ךכ -- הרייעה
 םייוגה .םהינפל דוקרל וויצ םידוהי המכ לעו םידמועה לע םימ וכפש ,םהל וגעל

 חצר תוכמ וכוה םידוהיה ןמ םיבר .םידוהיה לש םתבשמל וקחצו ביבסמ ודמע

 קספ אלש ,ינחורהו יסיפה יוכידה םינושארה םימיב לחה ךכ .םפכב לוע אל לע

 לודלדה .םתסינכ עגרב םינמרגה ידי לע ורגסנ רפסה יתבו "םירדח,ה .עגרל ףא

 .םתעפוה םע דימ לחה ,ינפוג ןווינל םג איבהש ,ינחורה

 -העשו םוי"םוי ייוניע .יוני'זורל יאוב ינפל םינושארה םיעובשב הרק הז לכ

 הרשעכ הנהו .ועיגה םרט חצר ישעמל ךא .םידוהיה תחונמ תא ודירטה העש

 הרייעה יבוטמ רשעה השמח לש דירחמה חצרה הרק הרייעל ונאוב רחאל םימי

 השדח השונא הכמו ,הלא לש םמלעה םע עצפה דילגה םרטו .הבש םיטילפהו

 םהיניב ,לוכיבכ ,םיטסינומוקכ ורסאנ םידוהי רפסמ .הרייעה תיסולכוא לע הדרוה
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 בוש .(יזוחמה דעוה) םוקירה תריכזמ םיסורה ימיב םנמא התיהש ,ןמרמג הרש
 ךא ,שורדה םוכסה אצמוה בוש .םיריסאה וררחושי ותוכזבש ,םישנוע ףסכ לטוה

 .ורבג ןוגיהו לבאה .םלועל ורזח אלו .ונינבו וניחא ,ונילעב ורזח אל םעפה םג

 .יד ילב דע האכיד ,אצומ אלל םיאולכ וגאש ,השגרהה
 ולצני ןפ ,כ"היבל תכלל ונדחפ םירופכה םויבש דע לודג הכ היה דחפה

 תא ןכיס ןטק קלח קר .ונוגרהיו הליפתה תיב תא ופיקי ,תונמדזהה תא םיחצורה

 .הדובעל ואצי םישנאה רתי .לכה ףא לע הליפתה-תיבב רקיבו ושפנ

 וטיגה

 רחאל רצק ןמז העצוב ,וננוסא-םנוסא םויב וניריקי וחחוש וילע ,וטיגה תמקה

 ויה םייחרזמה ויתולובג .טעומ היה ויתב רפסמ רשא ,רצ וטיגל ונלטוה .םתומ

 קר ויה הז לובג לש וכראל ,'לכייט לאנאק,ה דעו ןמכוט תחפשמ לש התיבמ

 בור ."ףיופ-לוש,ה תא קר וטיגה ללכ הז לובג וקמ ברעמ דצל .םיתב העבראכ

 היה רצ וטיגה לש הז ןטק חטש .םינמרגלו םייוגל ורסמנ םירחאה םידוהיה יתב

 .הבש םיטילפה לע הרייעה ידוהי יפלא תא ליכהמ

 םירדח ינש ויה וב ,לשמל ,ןמכוט תחפשמ לש התיבב .המויא התיה תופיפצה

 השיג התבו םאה :ןמכוט תחפשמ (1 :תוחפשמ עברא ונכש ,לפא חבטמו םינטק

 תחא הזוחאב הדובעל חקלנ אוה .ונתא היה אל ,ןמכוט 'בגה לש הנב ,השמ)

 ןידלוג הקשמ (3 ,ימאו ינא (2 ,(יוני'זורמ כ"חא ונתאצוה ןמזב הרייעב היה אלו

 .ותשאו רלימ (4 ,(קסיבוקלווב םירקנובב כ"חא תמ אוה)

 רשא ,תוראבה ןמ ונבאש יוקנל םימ .ןויקנה לע ונרמש תופיפצה ףא לע

 .היתש ימ םג ונל וקפיס

 ןוזמ יכרצמ תגשה

 םא ,וחקוי ןינמו .ויה םישורד תונוזמ םג .םדאה היחי םדבל םימה לע אל ךא

 יאשחב םיאצויו םיבנגתמ םישנאה ויה ?ושע המ ?םתונקל וטיגה ןמ תאצל רוסא

 .האמח וא רשב תונקל ידוהיל היה רוסא .וטיגל ביבסמ התיה אל רדג .םתונקל

 .וירוגמ םוקמל דליה תא לאש ,האמחב םחל תסורפ לכוא ידוהי דלי ינמרג האר

 תושק הכה ,דליה ירוה תיבל ינמרגה סנכנ ,ושקובמ תא ומותל דליה ול הארהשכו

 .תוכמב ךא קפתסה ינמרגהש רחאמ ,למוגה תכרב ךכ רחא וכרבש ,םירוהה תא

 ומכחתה םייוגה ךא .וטיגה ימוחתל ץוחמ הריכמל ןוזמ יכרצמ איבהל היה רתומ יוגל

 ךרצמ לכ דעב ולביק ,ןבומכ .םורכמו וטיגה ךותל תונוזמה תא הבינגב וסינכהו

 .םינוש םיצפחו םידגב :ןוגכ ,ףסכ הוש ומוקמב אב ףסכה םתשכו ,ןיליקתו ןיבט

 לע הברהב ולקה ןהו ,תומייק וראשנ יוני'זור די לעש תוידוהיה תובשומה

 תובשומ ירכאמ ונלביק .הבוניטנטסנוק תידוהיה הבשומב המ ןמז יתדבע ינא .בצמה

 .תוקרי ראשו המדא יחופת ולא

 ,םינמרגל בורל םיצע םיאיבמ ויה םייוגה ?דציכו .הקסהל םיצע םג יתגשה
 לש התוכז התיה המבו .חצרנה בקעי תב ,ןלפק הדיאל םיצעהמ קלח ונתנ םהז

 לע .יל םג השירפה הלביקש םיצעהמ קלח .םלצא התיה תסבוכ -- ?וז הדיא

 דובעל אוהש ןפוא הזיאב היה רשפא .אוהש ךיא רדתסהל היה רשפא לכה ףא
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 קסיבוקלווב םירקנובל הרייעהמ םינמרגה כ"חא ונואיצוה אלול ,םייחב ראשהלו

 .ןשבכל םשמו

 הדובע
 תודובע תעצבמו תגרוס התיה ןמכוט השיג .יהשלכ הדובע גישה דחא לכ

 לכואה .הדלמרמו םחל קר התיה הרומתה ךא ,עפשב הל התיה הדובע .דאמ תופי

 .התדובע בצק דרי ןכ לעו ,ןיקת תואירב בצמב ףוגה תקזחה ידכ קיפסה אל הזה לדה

 םידגב םמצעל וניכהו ורפת םינמרגה .הבר הדובע התיה םיטיחלו םירלדנסל

 ,רחא וא הז הכאלמ לעבמ שרוד היה דחא ינמרגש ,הרק םעפ אל .םינוש םידגבמ

 ןעצרה יקסבוקטיפ בקעיל .ינמרגה ורבח תנמזה ינפ לע ותנמזה עוציב תא רכביש

 :םינמרגה ואיצמה הדובעל רוע .םירחא הכאלמ ילעבל ןכו .עפשב הדובע התיה

 .םיאיצומ םינמרגה ויה ותרצותמ יראה קלחה תאש ,הרייעבש תורועל תשורחה"תיבמ

 לש םהיכרצל םוקמב ראשנ היה עודי קלח ךא ,הינמרגל םיחלושו הרייעה ןמ

 .הרייעבש םינמרגה

 רקפה םנה םידוחיה ייח
 הקמלש תיבל .לובג היה אל הלפשהלו תוללעתהל .רקפה ויה םידוהיה ייח ךא

 ,הפיה הריכבה םתב תא ותוארבו ,ינמרג םעפ סנכנ *+לטע ותשאו יקסבוקטיפ

 לכ תא גורהי ,ותא ךלת אל םאש ,םייא אוה .ותא התחקל הסינו הב ושפנ הקשח

 הדערו ליח .וטיגב ועמשנ תוקעצה .רבש תקעז לוק המירה הרוחבה .החפשמה ינב

 ,הרוחבל סנ הרק .םינוא ירסח ונייה .ולכי אל העושי שיחהל ךא ,םלכ תא זחא
 .השפנל התוא בזעו הקעצה ינפמ להבנ ינמרגהש

 קחרתה הזה טילפה .םינמרגה לצא ןמגרותמכ דבעו הרייעב יח ידוהי טילפ

 םינמרגה ולת םימיה דחאב הנהו .ידוהיכ אל ךניח ןבה תא ףאו ,םידוהיה ןמ

 ךפואב .ידמ רתוי הז ןמגרותמ עדי ,הארנכ .לכ יניעל קושה עצמאב הזה טילפה תא
 .ומעל ותורכנתה רבד רכנתמה תא ליצה אל ,הזכ

 ןישנוע יפמ

 .הרייעה ידוהי לע םינוש (תויצובירטנוק) ןישנוע יסמ םיליטמ ויה םינמרגה

 חבטמ ילכ ,םידגבו תונורא ,הטמ ילכו תוטמ םהל איצמהל םידיהיהמ ושרד םה
 לרטוש .תויקנו תופי תוכימש איצמהל וצ לביק טרנדויהו ףרוחה עיגה .ןחלש ילכו

 טעמה תא תתלמ םיקמחתמ ויה םידוהיה ךא ,שרדנה תא איבהל םיחלשנ ויה רזעה

 לע .ונממ רישע לוכיבכ אוהש ,ןכש ידוהיל םירטושה תינפה י"ע ,םהל ראשנש

 .רחא דצמ םהינכש םעו דחא דצמ םיידוהיה םירטושה םע ךוסכס ידיל ואב ךכ ידי

 רנתוא אכידש המ והערב שיא וכסכיסו םיחא ןיב ביר םינמרגה וסינכה הזכ ןפואב

 אל םא יכ ,שרדנה תא איצמהל ונייה םיחרכומ רבד לש ופוסב .רתוי דוע ונליפשהו

 םידוהיה םירטושה ,טרנדויה ירבח ירה ,םינמרגה תושירד טרנדויה י"ע הנאלמתת

 .ןידה תא תתל םיבייח ויהי םמצע םידוהיהו

 .ךרועה -- יתדוד תב *
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 ידוהימ שורדמ םמצע תא םינמרגה וענמ אל ,םיימשרה ןישנועה יסממ ץוח
 ,ונועממ ידוהיה תא ינמרג איצוה םעפ אל ?השעת המ ול רמאי ימו ,ףסונ ףסכ
 ןתרומת םולכ ול תתל ילבמ תונוש תודובע םש עצבל וילע הויצו ותיבל והאיבה

 םויקב םשא ידוהיה וליאכ ,הלילע יווילב ,הנוגה הכמ ידוהיל ףיסוה דוע ,ךפהל
 .םיקחרמב ינמרגה לש וידודנל ירקיעה םרוגה ,"רוראה ידוהיה, ,אוה ,אוהו ,המחלמה

 ? הרירב יל התיה יכו .יתכלה .ולצא דובעל יל ארקו בוחרב ינמרג ינשגפ םעפ

 התרומת לבקאש ,יתמחנתהו יתדובע תא יתישע .טוחש ףוע תוקנל ינמרגה יל ןתנ

 .דוע ותוקנל שרד ,הקונמה זואה תא ינמרגל יתשגהשכ .רשב תכיתח רעצמל

 ותחפשמ יִנבל זואה תא חולשל ונוצרב יכ ,וחתנל ינממ שרד זא .בוש יתדבע

 ,תמטמוטמ הידוהי, :תוקעצב ילע לפנתה אוה ךא ,ותוצמכ יתישע .הינמרגב

 יתאצישכ ,יתחמש "? םשל עיגי הז הרוצ וזיאב .ידמ רתוי תחתינ .הכלכולמו הרורא
 .האירבו המלש לבא ,רכש ילב

 הרייעה יתבב דושה

 .ץחרמה-תיב ירוחאמש ("ןאיוו,) וחאה לא םיתבה ןמ ונלכ ונשרוג בוש םעפו

 .המחנ יצח ןיעמ התיה וז םיבר תרצ .םהיתבמ תאזה םעפב ושרוג םייוגה םג

 ודמע הלאו הלאשכו .ךכ לכ ארונ רבדה ןיא ,םייוגו םידוהי ,דחי םיאיצומ םא
 םידוהיה יתבב .דיב אבה לכמ ודדשו םייוגהו םידוהיה יתבב םינמרגה ורבע ,ןאכ

 םשוכרמ טעמ אל היה םהב ,םייוגה יתבמ ןכ םא ודדש .םולכ אלו טעמכ ואצמ אל

 יכ ,םומישאה םייוגה .םידוהיה בוש ושנענ ךכ לע םג ךא .םידוהיה לש דודשה
 אלמ היה ץיבקטוב יוגה לש ותיב :המגודל .דושה תרצ םהילע םג האב םללגב

 רזחשכ .ינמרגה ("רסימוק-טסמא,) ריעה-שאר לש ותדידי התיה ותב יכ ,בוט לכמ

 ,חצרנה בקעי תב ,ןלפק הדיאל לפטנ ,ודדשנ ויתורצואש ,חכונו וחאהמ הז יוג

 ,ינמרג לצא םוי ותוא הסביכ איה ?דציכו .ותיבב דושל המרג איהש ,המישאהו

 םינמרגה תא וירבדל הנוויכ ,ץיבקטוב לש ותנכשכ ,איהו ,וחאל תאצלמ הדעב בכיעש

 הדיא :םידליה לע םאה .שפנ םחצרל התחפשמ ינב לעו הילע םייא ןכ לעו ,ותיבל

 םמצעב םינמרגה .עשפמ הפח הדיאש ,ועבשנ ,וננחתה ,וילגרל ולפנ ,וכב היחאו

 םוימ רקפה ויה אלה םידוהיה ייח .םויא היה הארמה .תיב לכל עיגהל דציכ םיעדוי

 הז ץיבקטובש ,הרק אלמלאו .שפנ םחצרל היה לוכי יוג לכו ,םינמרגה תסינכ

 ימ ,ינמרגה ריעה-שאר לש ותדידי התיהש ,ותב תרזעב ונוה לכ תא הרזחב לביק
 .ןלפק תחפשמ ינב לש םלרוג היה המ עדוי

 תופבכמ םישנ

 םינבל תסיבכמ המחל תפ תא תאצומ התיה ,ונרמאש יפכ ,וז ןלפק הדיא

 הדובעה רחאל ונכלה םעפ .וז הדובעל יתוא םג הפרצ םיתעל .םינמרגה לצא
 הויצ הלהבבו ונתארקל ןוזפחב אצי הזו ,ינמרגה לש ותיבל םיסבכה תא רוסמל

 : לאושו זגרתמ אוהו ,חרוא ןיצק אצמנ תיבה םינפב יכ ,ונשפנ לע חורבל ונילע

 ."םלכ תא ונלסיח רבכ קסנימב ?םיבר הכ םידוהי ןאכ דוע םיבבותסמ דציכה,
 .תוממ ונלצינש ונחמש .הדלמרמו רביק תפ ונתדובע תרומת לבקל ילב ,ןבומכ ,ונחרב
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 רעיל תאצל וניצר

 רות .םיצאנה לש םימיאה רטשמל הנש יעבר תשולש ,1942 לירפא שדח הז היה

 יתשו ןמכוט השיגו ינא יתטלחה .ונילעמ הפחיר תומה חור ךא ,עיגה ביבאה

 ףרטצהלו תאצל תורוחבו םירוחב דועו -- הלכימו לטע -- יקסבולוקוס תויחאה
 םירוחב ינש ונילא ועיגי ןמזה ותואבש ,לרוגה הצר הנהו .תורעיב םינזיטרפל

 ,םריעמ וחרב יכ ,ורפיס םה .דאמ םילהובמ םהשכ ,הכומסה םינולס ינב ,םיריעצ
 ףרטצהל ידכ ,תורעיל םהינפ תא ונוויכו ,םידוהיה בור תא םינמרגה רבכ ודימשה הב

 םיליח ולכ שחור רעיה .תחפה לא חפה ןמ ואצי יכ ,וחכונ לבא ,םהבש םינזיטרפל

 םדא לכ לע .םמצע םינמרגה ןמ תוחפ םינכוסמ םניא םהו ,םימורעו םיבער םיסוד
 וידגב תא םיטישפמ ,לכה תא ונממ םידדושו םה םילפנתמ רעיה ךותל סנכנש

 .םיעתרנ םניא סנוא ינפמ םג יכ ,םישנל איה הלופכ הנכסו .ושפנ תא םג םיחקולז

 םינמרגה יכ ,םילוכי הלא םיסור םיליח ןיא םינמרגל ענכהלו תורעיה תא תאצל)

 וראשנו רעיל ורזח אל םירוחבה ינש (.םהיפלאלו םהיתואמל םתוא םידימשמ

 רעיה לא האיציהש ,יקסבולוקוס תויחא לש ןמא .תיבב ונראשנ ונא םגו .יוני'זורב

 .הלטוב וזש ,דאמ החמש ,הב הכורכה הנכסה לשב החורל התיה אל

 ינמרג לש הרהזא ירבד

 הקשמ לצא םהינועש תא ןקתל ואבש ,םינמרג ונתיבב םירקבמ ויה םעפ אל

 ,רדחה תוניפב תבש תורנ וקילזה ימאו ןמכוט םאהשכ ,דחא ישש םוי .ןעשה ןידלוג

 הנהו והארמל ונאלפתה .דרומ ושארשכ ,דחא ינמרג סנכנ ,ץוחב וארי אלש ידכ
 תוירחא ?םיערה ךישעמב תעגה ןכיה דע !רלטיה ,רלטיה, :רמאו ויפ תא חתפ

 -תונותכב רקובה תאצוהש ,םינולס ידוהי םד !ךנופצמ לעו ךילע תצבור הבר

 ,םיאובחמב ורתתסה ,םידוהי םכל וחרב .םימשה בל דע קעוצ ,םתחצרו םהלש הלילה

 הערה וחור ןאכמו הלפמ ,הארנכ ,ולחנ םינמרגהש ,ונרמא ."םכיתושפנ תא וליצה

 .חמשנ אלש ידכ ,הלא תועוז ירופס עימשמ אוהו ,רפסמה לש

 ואציש ,םירחא םיטעמ םישנאו ,םינולסמ החרבש ,תיאוני'זור הרוחב ךא
 םתכל רחאל ןטלמנו ועגפנ אל הרקמבו תויריה רחאל וכלשוה םכותלש ,תורובהמ

 .תועוזה תא ורשיא ,םיחצורה םינמרגה לש

 אובחמה םוקמ היהי הז .לופכ ריק ונרדיס רצחבש םיצעה ןסחמב .טלקמ ונכה

 ,וב שמתשהל תונמדזה התיה אל ךא .("היצקא,ה) "גרוהל האצוה,ה ןמזב ונלש

 ,הדובע תונחמל הרייעה ןמ םיאצומ םידוהיה לכש ,המ ןמז רובעכ זרכה רשאכ יכ

 .גרהילו תולגהל ,טלקמב ראשהל םעט היה אל

 טקש והזש ,ונעדי אל .יסחי טקש ררש ,הרייעהמ ונתאצוה ינפל ,1942 ץיקב

 שמשמה ףרוחל םניכהלו ןוזמ יכרצ תונקל זא ונל ושרה םינמרגה .הרעס ינפל

 האמח םג .ףתרמב המדא יחופת יתנכה .םיצאנה לוע תחת ינשה ףרוחה ,אבו

 ,םיחצורה ליבשב תאז תא םיניכמ ונאש ,ונעדי אל .יל היה רשב ףא .ימא רובע ריסב

 שורגה םוי

 םעפה ורטריט םדוקה הלילה לכ .1942 רבמבונב ינש םוי ,ארונה םויה עיגה

 ,הליל לכבכ םיתבב םירוגסה ,ונא .םינמרגה יעונפוא ליגרכ תממודה הלילה תכשחב
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 .ּבוּרל םינמרג ומה הרייעל ביבסמ .תוער ונל אבינ ונבל יכ ,םעפה ןושיל ונלוכי אל

 םידוהיה לכ לעש ,טרנדויה עידוה רקוב ימודמד םע .םהל ורזע םינלופ םירטוש

 תליבח ותא חקי דחא לכ .ץחרמה-תיב ירוחאמש ("ןאיוו ,) וחאה לע דימ ףסאתהל

 ,הלאכ ול ורתונ םא ,ויטישכתו ובהז ,ופסכ תא שיא לכ ותא חקי ןכ .דבלב םידגב
 םישל שי תוליבחה תא .הדובע הנחמל םיאצויו ליאוה ,ותיב לא דוע בושי אל יכ

 םירגובמה .םידליה םג ועסוי תולגעב .םינמרגה וצ יפל ואיצמה םירכאהש ,תולגעב

 .םולכ וחקל אלו הדובע הנחמ אוה םצפח זוחמש ,ונימאה אל םיבר .לגרב וכלי

 םישנא .הריית הלכ -- החפשממ דחא רסחי םאש ,רמא וצה .החירב לע בשח דחא לכ

 ואר הב ,םתדלומ ריעמ ,םהיתבמ תולהובמ םיניעב ודרפנ םה .וחאה רבעל ורהנ

 וכלה םידחא .וכב םידלי .וקעצ םישנ .םימדוק םיבר תורודו םהירוה ,םה םלוע רוא

 ינמרג .תעדל ימצע תא דבאל יתיצר זוכרה םוקמל יכרדב .וקתשו םכותב םיסנוכמ

 ."םיאצוי םתא הדובע הנחמל אלה ,תפרוטמ תא, :ילא ארק ,ךכב ינארש ,דחא

 ןויא הינוס השגינ הנה ךא .םיממוד ודמעש ,הליפתה יתבב ולכתסה וניניע

 תסנכהד-תיב לא ,יאשילקה סקופ טילפל םיסורה ןוטלש ימיב האשינש ,תטיחה

 ילוא, :הרמאב ,תועובשה הנומש ןב ,הדלי תא וב הריאשהו וכותל הסנכנ ,לודגה

 .הברס איה ךא ,התא דליה תא תחקל הל יתרמא ."היחיו ונחקי ,והשימ אובי

 וכלשה תוקוניתה םג .תולגעה ךותל וקרזנ םידליה .אלמ וחאה היה רקובב

 תחא םאשכו .םיבר םידליל היופצ התיה קנח תנכס .תחא המרעל לכה ךפה .ןכותל

 התרונ ,חונ רתוי םוקמב ובישוהלו המרעה ךותמ הקונית תא איצוהל השגינ

 .םוקמב התמ הלפנו

 ייה=

 הכילומה םירטמוליק םישמחכ הכוראה רפעה ךרדב הזז הריישהו הדוקפה הנתינ

 אלש ,תעלוצ הרוחב התרונ ,םינושארה םידעצה םע ,דימ .קסיבוקלוול יוני'זורמ

 לע ובכר םישומחה םינמרגה .םלכ םע דחי השורדה תוריהמב םדקתהל הלכי

 .םוקמב הרונ הריהמה ותכילהב לשכנש ימ .ץורל טעמכ וחרכוה םישנאהו ,םיסוס

 ךרדב םידעוצ םישנא יפלא תובקעב אשינה ,קבאה .אושנ אלל םח םוי הז היה

 תא ררקל ידכ ,םוינימולא תורדק ונקקיל .שביה ןורגל םויא קנחמ םש ,רפעה

 וא לחנ םתוארב ,7--8 ינב דוחיבו םיבר םידליש ,אלפ אל .תוטהולה םיתפשה

 .תושביה םהיתותפש תא ביטרהל וסינו תולגעהמ וצפק ,םהשלכ הנמדמדימ וליפא

 הלכ העורז התיה ךרדהש ,ורפיס םייוגה .םינמרגה םהב ורצק הירי תונוכמב
 .וגרהנ םהידליש ,ללכ ועדי אל ,םהידלימ דרפנב ומדקתהש ,תובר תוהמא .תויווג

 ןטקה אטחה ללגב םחר אלל וריו םיזגורמ ויה םה .ףרט תויחכ וגהנתה םינמרגה

 ! םארומ תא ליטהל ידכ לכהו .רתויב

 '! הטיחשל םכתא םיליבומ !וחרב ,  :ונילא ינלופ רטוש קעצ ךרדה עצמאב

 דעצ זוזל ונדחפ .חוטב רתויו בוט רתוי ילוא דחי .שוגב ונמדקתה .ול ונמאה אל

 .תאז ןיבהל לוכי וניא ךכב הסונ אלש ימ .רבדה תא םויה ןיבהל יל השק .הדצה דחא

 :דחא לכ בשח תיב לכ הארמל .םדא היה אל םדאה .דאמ לודג היה דחפה

 םלעהל יתלוכי ול, :שיא לכ בשח רוב די לע ."הז תיבב ראשהל יתלוכי ול,
 ."הדובעל ונוחקי ,ונא םיריעצ, :םחנתה רעונה ."וב
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 םע ונשגפנ .בוחרב הליל תנילל ונרצענ םש .קסיורדופל ונעגה ברע תונפל

 חרבנ אלש ידכ ,ונביבסמ הלילה לכ וקלד תורודמ .הבוקסיל ינב ,הרצל םיחא

 ןהידלי תא קיניהל תוהמאל תורשפאה תא הדיחיו תחא םעפ ונתנ ןאכ .הכשחב

 .שיאל םחל תסורפ וקליחו

 .םירקנובל ונסנכוהו קסיבוקלוול ונעגהש דע תועוזה ךרדב ונכשמה תרחמל

 .ץראב אצמנה הנב יבתכמ תאירקב המחנ ןמכוט םא האצמ םירקנובל ךרדב

 קסיבוקלווב םירקנובב

 ושפיח תוהמא .טקלתהל החפשמ לכ הלחה םירקנובה הנחמ חטשל ונסנכוהשכ

 וחכונ זא קר .הלש הק'מירמ תאו הל'הקבר תא ,הלש הל'המלש תאו הל'השמ תא

 .םלועה ריוא תא ודיערה בל תוערוק תויכב .ךרדב ודבא םהמ המכ תעדל

 לע זוכירה םוקמב הגרהנ ותשא -- ויתועורזב קוניתו דחא יונייזור ןב הנהו =

 שקיבו דחא ינמרג לא שגינ -- הז קונית לש ותבישי תא רשייל התסינשכ וחאה

 ינמרגהו ."וב הרי ,וליבשב בלח ןיא ילו ,הגרהנ ומא, :ורמאב ,קוניתב תוריל ונממ

 יתדמע .קוניתב הריו ללמואה באה תשקב תא אלימ לוכיבכ "םימחרה לעב,

 םינטק םידלי השולש דוע יכ ,םייחב ראשנ באה .רבדה הרק יניעל .הרמ יתיכבו

 ? םשפנל םבזעי ךיאו ול ויה

 ונבכש דבכ לט הסוכמה המדאה לע .רבג רוקה .ברעה עיגה .םחה םויה רבע

 .הלילה לכ
 םה .הינש החפשמ םע דחי ןלפק תחפשמ ינב יוני'זורמ וטואב ואבוה תרחמל

 .דחי ונתא יוניזור תא ואצי אלו םתיבב ורדיסש ,לופכ ריק ירוחאמ ואבחתה

 םילודגה תא ודימעהו ונילא םואיבה ,חצר תוכמ םוכהש ירחאו םוליג םינמרגה

 ארונ היה םארמ .לכוא אלל םויה תועש לכ ךשמב םהיכרב לע דחי םג םינטקהו

 .רועש ןיאל םלבסו

 ,ונרכמתש התצר אל המא .בהז ןועש היה השיגל .ויתותוא תא דימ ןתנ בערה

 .הלדה התסורפמ קלח הקינעה איה ונל םג .םחל תסורפב ותוא הרכמ איה ךא

 ,םיאקסיבוקלווה ירקנובל יתרבע רחא .םיאוני'זורה םע יתייה תוליל ינש קר

 .קסיבוקלוומ ןעשה ןמלסל האשינש יתוחא האצמנ םהב

 ,קודבל אפור אב .םייחב ונתוא וריאשיש ,אוש תחטבהב ונתוא ולשה םינמרגה

 הדובעל ונוריבעיש ,ונתאמ םידחא ובשח .הדובעל םימיאתמו םיאירב םישנאה םא

 תיראשב !תויחל ,תויחל :ועוויש ונישוח לכ .הינמרגב קשנל תשורחה יתבב

 .םייחה ליתפב ונזחאנ וניתוחוכ

 בערה

 אל םידלי .וחפנ םילגרה .ןהירוחמ ואצי םיניעה .םימויא ויה וייונעו בערה

 ינמיס וליג ןקלחב תוהמאה .םידליל בל ומש אל תובא .תובאלו תוהמאל בל ומש

 .בערה ייונע תא ראתל השק .ןהידליל הגאד

 ורעתסה םיבר .םירקנובה הנחמל המדא יחופת האלמ הלגע םינמרגה ואיבה

 ביבסמ חטשה לכו םהב ורי םינמרגה .יח המדא חופת ףוטחל ידכ ,הלגעה לע

 תויריהו תורעתסהה .הינש הלגע םוי ותוא םינמרגה ואיבה .םיללח הסכתה הלגעל
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 ולא תולגע םינמרגה ואיבה הנווכב .הזחמה ותוא -- םוי לש ותרחמלו .ונשנ

 .םיבר ודימשהו
 שלשב ונבכש אלה -- דחא ןקז בכש ונילעמ .תוחוכ תסיפא דע ועיגה םיבר

 ונילע וימימ תא ןמזה לכ ןתנ ,תדרל חוכ וב היה אלש -- וז יבג לע וז תוטויד

 תא ראתל לכויש ,יעונלוק טרס ןיא .ונפאב הלע ער חירו תמ בכש .עווגש דע

 ןבומב .דחאכ םישנלו םירבגל דעוימ היה שומשה תיב .ונילע ורבעש ,תועוזה

 ונקספ ,("ךיילגוצ עטָאלב רעד טימ -- שילארַאמ,) רפע דע ונאכוד ירסומה

 .םהיתוחיצרב רשאמ רתוי םיחצורה ונתוא ואכיד תאזב .םדא ינב תויהל

 ןשבכל האצוהה

 הלפאב .םהלש םירקנובהמ יוני'זור ינב תא םינמרגה ואיצוה תולילה דחאב

 ? הדובעל הינמרגל םיכילומ ךכ יכו .ונילא ועיגה תודירחמ תויכב .םיללצ וכלה

 תפ וא קלס םבושב םתא ואיבהו הדובעל ואצי םירבג .בערמ ונתמ טעמכ

 .תופלקה תא ףוטחל םיבר םידמוע וביבסמו ,קלסה תא ףלקמ רזוחה שיאה היה ,םחל

 וחקל אל הדובעל .קלס תפלק תפיטחב ורחתה םידי הברה .ףוטחל היה השק

 .חונמ יל ןתנ אל אושנמ דבכה בערה .םירבגה תא קר םא יכ ,םישנה תא ,ונתוא

 .הבערה ימאל והשמ איבהל ילע .בער לש תוממ לצנהלו הנחמהמ תאצל ילע
 םירבג ףלא לש ןומה ךותב יתאצי רבגכ השובלו תמ רבגמ םיסנכמ יתדרוה

 ינא השאש ,םירבגה וריכה .יעבוכמ יתורעש וצבצב ךרדב .הדובעל םיאצויה

 .הדובעל ונתוא םיולמה םינמרגה ידי לע דימ הרייא תרחא ,חורבל יל וצעיו

 הטמסה ךות לא םידעוצה תורושמ יתרדחו יתפחדנ .הטמס די לע ונרבע ונכרדב
 .הירצונכ יתייח זאמו ,ינתלבקש ,תחא היוג תיבל יתשגינ .םינמרגה יב ושיגריש ילבמ

 ןייטשריק הנח

 םיצאנה ימיב יוני'זור תא יתרבע

 קוטסילאיב ,קסיבוקלוו תוביבסל יכרדב 1942 ילוי ףוסב םינולס תא יתבזע

 ונרבסה .הערל םידוהיב םינמרגה ועגנ אל דוע ולאה תוביבסבש ,ונעמש וכו

 ,(הינמרג) "ךייר סעשטיוד,ב וללכנ וללה םיחטשה יכ ,תאזב רבדה תא ונמצעל

 ,'וכו 'ץיבונרב ,םינולסב בצמה היה רחא .םידוהיב יללכ גרה םש ענמנ ןכ לעו

 -סייוו טאיראסימָאק סטיבעג,) הנבלה היסור לש שוביכה חטשב םילולכ ויהש

 .("טמא-לאצ,) סכמ ירמוש םע לובג היה והנשמל דחא חטש ןיב .("ןעינעטור

 י"ע הלהנתהש ,לובגה תחרבה תשרפ הליחתה 1942 טסוגוא--ילוי םישדחב

 ריחמבו ,םינולסל םיאב ויה הלא .תוריעצו םיריעצ םייוג םבור ,םיירצונ ךרד ירומ

 4-3 תונב תונטק תוצובק דחא הליל ךות םיריבעמ ויה ,תלוגלוגל רלוד 0
 ונפוה יוני'זורמ .לובגל רבעמש הנושארה הרייעה ,יוני'זורל םינולסמ םידוהי

 .קוטסילאיב-קסיבוקלוו ןוויכב ,ךיירה חטש קמועל ,לוכיבכ ,ולצינש ,םידוהיה

 .יוניזורב טרנדויה ישנא ויה םולשב םתרבעהל םיישארה םיגאודה
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 יוני'זורל םינולפמ ךרדב
 קחרמב הכלהש ,הריעצ היוג תכרדהב םישנא העברא לש הצובקב יתאצי

 םיאלטה תא ונדרוה .םינולס תא ונבזעשכ ,םיברע ןיב תעש התיה .ונינפל המ

 ךילומה שיבכה תא וניצח .םינגו תודש.ךרד ,תולקלקע תוחרא ונכלה .םיבוהצה

 תוינש וב ךלוהל תפקשנ הנכס ןיאו ,וב עסונ ןיאש ,ונחכונש רחאל יוני'זורל

 תכשחב .םירתסנ םיליבשו תודש ,תורעיב ,םיכרד אל םיכרדב ונכלה בוש .תורופס
 ."ישילשה ךייר,ה חטשב ונאצמנו וב שיגרהל ילבמ לובגה תא ונרבע הלילה

 ונבשי .םיחירבמה תצובק םע הנמנש ,רכא לש ותוחל ונעגה רקוב תונפל

 ונכרד תא ונכשמה ינשה הלילה תכשחב .אבה ברעה תועש דע ונרגב םיאולכ
 .יוני'זור לא ונתכילוהו בוש העיפוהש ,היוגה תובקעב

 ונבטרג .לובמ שממ ,דרי ףטוש םשג .תומדקומה רקובה תועשב יתעגה הרייעל

 אלמ בל ךותמ םשגה תא ונכרב .ונידגבמ ודרי םימ ימרז ,וניתומצע דשל דע
 אלו הרייעל ךרדב אל ,תחא היח שפנ ףא ונכרדב ונשגפ אל ול תודות יכ ,החמש

 היתובקעו ,ידוהי תיבל דע ונתאיבה היוגה !ונשפנ התצר ךכב אלהו .הפוג הב
 .דימ ןמלענ

 הז תיבב ונחנ .ונאוב לע שארמ ועדי וינכוש רשא ,תיבה תותלד לע ונקפד

 .רחא תיבל דחא לכ ונסנכוהו ונרזופ רחש רוא םע .רקובה תועש דע

 הרייעב םיימוי

 ,טרנדויה ישנא לע ונבהי ונכלשה הז ןמז ךשמבו ,םימוי יוני'זורב יתיהש
 יעצמאו תודועת תנכהל -- םירקעה רקעלו וניתונוזמל ,וננוסכיאל וגאד רשא

 עבראו םירשע ךות ,ןכאו .קוטסילאיב-קסיבוקלוו ןוויכב האלה ונריבעהל הרובחת

 תודועת .ינמרגה ריעה דקפמ ידיב תומותח ,תוישיא תודועת ונל ואצמוה תועש

 ןכ לעו ,וירוגמ םוקמל רזוחה ,קוטסילאיב בשות והנה ונתאמ דחא לכש ורשיא ולא

 םיימוקמ םירכא יסוסל תומותר תולגע יתשב .ל"נה ןווכב םיכרדב עונל יאשר
 תא לכ יניעל יולג שארב ונבזע ,ל"נה תודועתב םידיוצמ ונאשכ ,םויה רואלז

 .קסיבוקלוול םולשב ונעגה .יוני'זור

 1942 ץיקב הסונמ ידודנ ךות תועש הנומשו םיעברא ךשמל יתעלקנ ןכו

 .יוגי'זור הרייעל (שארמ תאז ונרעש אל יכ םא ,חפה לא תחפה ןמ ונלפנ השעמל)

 ,ישפח ןפואב עעונתהל ונישרוה אלו ליאוה ,הברה הב תוארל יתקפסה אל ,ןבומכ
 ראשנ המ רבד םלוא .םוקמב םיבר םיטילפ לש םתוחכונ לע דשח ררוענ אלש ידכ

 לש קומעה םשורה יבלב תורח ראשנ הנושארבו שארבו ,םימויה םתואמ ינורכזב

 ישנא דצמ אלמ הלועפ ףותיש לש הרוצב ברח יטילפל הנתינש ,םיחאה תרזע
 הליעי הרוצבו שפנ ףורחו ןוכיס ךות הנתינ הרזעהש ,ןייצלו ףיסוהל שי .טרנדויה

 הרזע ןתמל שפנה תוממורתה ךות התשענש ,הלועפ תאו התיה ,ןכא .רתויב

 קדצב אל .הבוטל םהל הזה רבדה רכזיי .גיס לכ אללו ןובשח לכ אלל ףדרנ חאל

 ןיאש ,תוריסמו תונכ ךותמ לעפ הז טרנדוי הנה .םיטרנדויה לכ לע ףצקה אצי

 אלא ,תאז קר אלו .יל הרסח תאז יכ ,הטורפ ףא יתמליש אל יתודועת דעב .ןתמגודכ
 יפלו .רבדה יל עיגמ וליאכ ,ףסכ ןיא םנח יתלביק יל שורדה לכ תא .תאז ףא
 ןוכיס ךותמ םג םימעפלו ףדרנ חא לכל ךכ יוני'זור ינב וסחיתה יתועידי בטימ
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 ,בחרה רוביצה םע קודה הלועפ ףותיש ךות הפי ןגרואמ היה רבדה .בר ימצע
 .םיתב ינשב םש יתיליבש תולילה ינשב יתנל .הנועמ חאל ותיבו ובל תא חתפש

 יתשגרה .אשיב אניע ינפמ היוצרה הדימבו הפי ינריתסהל ידכ ,השענ הז רבד

 .םח ידוהי בלבו תוחותפ תועורזב יתלבקתנש ,התיה ןמזה לכ

 םינמרגה ימיב יוני'זור ידוחי ייחמ והשמ

 תחת ואצמי אל ןעמל ,םידחוימ םיתבב לדבהל יונייזורב וחרכוה םידוהיה

 .םהמ הלזגנ אל תישפחה םתעונת לבא ,םירצונ םע דחא גג

 -םוי הסכמ יפל הדובעל םירבגה תאיצי תא ןגראמ היה יוני'זורב טרנדויה

 םגו ריעב םג .םינמױגה תונוטלשה לש הדובעה תכשל תשירדל םאתהב תימוי

 .םהלש ךרפה תדובע תא םידוהיה ודבע תורעיב

 ףסכבו םיסמב ףאו םינמרגה תושירד לכ תא םיאלממ ויה טרנדויה ישנא

 ,םידגב ,םיטיהר םינמרגל וקפיס םה .םהילע וליטהש (תויצובירטנוק) םישונע

 תוואתה ילעב ןוטלשה ישנא לש םתעדב ולעש ,םירבדה רתי לכו תורוע ,םידב

 .תונושמהו תונושה

 ראשב אלו יוני'זור ידוהיב אל הדמשהה די העגפ אל איהה תעה דע םלוא

 ואיבהש ,בויא-תורושבו םימיאה תועידי לבא ."ךייר סעשטיוד,ל וחפוסש םירעה

 "הנבלה היסור, ידוהי לכ לש תיללכ הדמשה לע הביבסהו םינולס יטילפ םתא

 ופפוטצהו וסנכתהש ,יוני'זור ידוהי לע םדחפו םארומ תא וליטה ,(ןעינעטורדסייוו)

 תוטיחש לש ארונה טויסה ."םוי דלי המ, ןויערל דימתמ דחפ ךות םהיתב ךותב

 ,הדיחיה הבשחמה ךא .יוני'זור ידוהי לש םתחונמ תא ךירדה לובגל רבעמ םידוהיה

 ריוד,ב םילולכה םיחטשב טפשמו קוח לכ אלל ינומה חבט לש הלועפ השעת אלש

 שאיתהל םהל הנתנ אלו בלב הוקת לש קיז החיפהש ,איה-איה "ךייר סעשט

 .ולא תועוז עמשל שירחי אל םלועה יכ ,ובשח ףוס"ףוס ,לילכ

 הנהו .םידוהיה תדמשהל אנושה הויש תונוש תורוצ .ביואה המיד ןכ אל ךא

 הרוצ העיפוה בושו ."ךייר סעשטיוד ,ל וחפסנש ,םיחטשה יבשותל רותה םג עיגה

 .םהב ןורחא דע םידוהיה תדמשה לש תינטשה תינכתה עוציב לש ירמגל השדח

 שורגה

 ללוחתהל דמועה יוניש לע תוא םוש רשיב אל 1942 רבמבונב םינש דע

 םאתפ עתפל םהיתבמ ואצוה םכשה רקובב ל"נה ךיראתב ךא .ךיירה ידוהיל סחיב

 ,יוני'זור ,קסיבוקלוו תורייעהמו םירעהמ ףטו םישנ .םישנא :םידוהי ףלא םירשעכ

 וזכורו ,תוכומסה תורייעה ראש לכמו ןילבזיא ,'ץולסיווס ,קסעיפ ,הבוזרופ ,יטסומ

 ?רבדה השענ דציכו .קסיבוקלוו ירברפמ דחאב םירקנובב

 לעש ,םיינמרגה תונוטלשה ורסמ םוי ותוא לש תומדקומה רקובה תועשב

 םשמו קסיבוקלוול ורבעויש ידכ ,הרייעו הרייע לכב דחא םוקמב זכרתהל םידוהיה
 ריע לכ לש ןוטלשה ישנאל רסמנ רבדה עוציב .רחא םוקמב הדובע תונחמל

 םזוכר ןמזב ןה ,הביבסה לש תורייעה לכ ידוהי לש םלרוג היה רמו ער םאו .ריעו

 היה רמו ער -- תוהלבה ךרדב הכילה ,קסיבוקלוול םתכילה ןמזב ןהו םתרייעב

 תומולהמ םהילע ודרי ןושארה עגרהמ רבכ .םיתעבש יוני'זור ידוהי לש םלרוג
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 ללעתהל ופיסוהו הרייעב םזוכיר ןמזב םהב וללעתה ינמרגה ןוטלשה ישנא .תושק

 ןוזמ אל םהל ןתינ אל .ורונ םגו תוירזכאב וכוה םירגפמה .הכוראה ךרדב םהב

 הנתינ אל םירוהלו ,ןואמצמו בערמ וכב םה .תוקוניתה ולבס דוחיב .םימ אלו

 .םתוקשהלו םליכאהל תורשפאה

 קסיבוקלוו ירקנובב

 רובעל וחילצהש ,םהמ הלא .המות דע הלערתה סוכ תא ותש יונייזור ידוהי

 םירקנוב ."יוני'זור ירקנוב, םשב וארקנש ,םירקנובב ונכוש ,המויאה ךרדה תא

 ימי ויה םימיה יכ םא .רתויב םיעורגהו רתויב םיפופצה ,רתויב םינטקה ויה הלא

 םידוהי תואמ וצלאנ ,ףרוחה תישאר לש רופכו רוק תוליל תולילהו ,םשגו רירגס

 .םלכ תא ליכהל םירקנובה ולכי אל יכ ,ץובב םימשה תפכ תחת ץוחב ראשהל

 ,יוני'זור יבשות לש םירקנובל םיכומס הנחמה תדקפמ ידרשמ ויה הרצה תיברמל

 .הבוטל אלש ,ןבומכו ,םהילע החוקפ דימת התיה םניעו

 שיא תואמ שמחל דע ,המדאה ינפל תחתמ םינבמל וכלשוה שיא ףלא םירשע

 ,דחא דצ לע םילטומ םתויהב ,םישרק לש תובכש שלש לע ,ןאכ .דחא רקנובב

 תופיפצה התיה דחא דצ לע םבכשב םג ,ןבומכ .הנישו החונמ םוקמ םהל ואצמ

 .החונמ התיה אל החונמהו ,הניש התיה אל הנישהו ,המויא

 ויח ,םהיניע לומ ףחרמ תומה דחפשכ ,אמצו בער ,המהוזו קנחמ לש םיאנתב

 ,םילוחו םיאירב ,םידש יקנויו תורה םישנ ,ףטו םינקז ,םישנו םישנא :םידוהיה

 םיפוג תומרע לש תחא תלוברעמב םלכ ,םלכ -- םידליו רעונ ,םישלחו םיקזח

 רמה ףוסה רבעל עגריעגר ויה םיפוצ .ויסגלקו הנחמה דקפמ לש םטבשל םינותנה

 דוחיב .הלא םייח יאנתל םינושארה םימיב דוע םתומ תא ואצמ תואמ .רהמנהו

 םירשעל דע העיגה םהב התומתהש ,םימי ויה .?יונייזור ירקנוב,ב התומתה הלדג

 .רתויב לודגה םילוחה רפסמ םג היה הלא םירקנובב .דחא םויב שיא

 השלש ירחא קר אבוה -- המדא יחופתו םחל -- ןוזמ לש ןושארה חולשמה

 המכב תוכזל ידכ ,תולגעה לע לפנתה ,ףורטל דע בערה ,ןומהה .תולגעב םימי

 תורמלו ,םירעתסמה לע שאב וחתפ הנחמה ירמוש .רותל ץוחמ המדא יחופת

 םימיב םג ולאה תויורעתסהה ונשנו ורזח ,םיעוצפו םיגורה ולפנ ךכמ האצותכש

 המועז הנמל ףאו .שפנל תימויה הנמה התיה קרמ תחלצו םחל ג"ק עבר .םיאבה

 .וכז לכה אל תאז

 ,וכוה םיברו ,והשלכ םומחל השורדה ,הקסהה תלאש םג התיה דאמ השק

 .רדגהמ םישרק תרסה לש ןויסנ לכ לע ורונ ףא םידחא

 םירקנובב תעל תעמ

 יכו .העש-העשו עגריעגר םירקנובה ינכוש לע רבע ותמגודכ היה אלש לבס

 םינפבשכ ,ץוחב ךשוח דוע ?םירקנובב תועש 24 ומצעל ראתל לכי ונתאמ ימ

 ךותב תורושב תמדקומ העשב םיבצייתמ םילעופה .םויה רבכ ליחתמ הנחמה

 העונת .םידליה ליבשב םימ תצק םמחל דציכ ,םיעצמא תושפחמ םישנה .רצחה

 שומשל דעונ היה רקנוב לכב ימינפה אסכה תיב .תוארחמה דיל תשגרמ הלודג

 ןובשחב אב אל הצוחה תאצל היה לכיש ימלו ,דבלב םידליהו םינקזה ליבשב
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 הלודג הורוא תאז התיה תאז לכב ,בוט רתוי היה אל ץוחב בצמה .שומיש םשל

 דחאו םירבג לש דחא :םירות ינש םירצונ .שיא םירשע ליבשב תומוקמ םע
 טילפמ ןורוחב .הלילח רזוחו םישנ תוסנכנ םירבג תצובק לכ ירחא .םישנ לש

 ךכ ןיבו ךכ ןיב ,ושייבתת לא ,םירבגה םע דחי ,םישנ ,וסנכה, :םישנה לא םילמ

 "..דחא רבק ךותל ונתוא וכילשי

 ,םירזפתמ הז ירחא .הלילה תניש רחאל והשלכ רדס דחא לכ השוע םירקנובב

 תורשע וטקלתה םירקנובה דחאב .לקולקה םחלל רותב דומעל ימ ,םימ איבהל ימ

 ,תוחילס םירמוא :רובצ תינעת ורזג םינברה :רוביצב ללפתהל םידוהי לש תודחא

 העושי וגל חמצה, .קוספיתוספ "ונכלמ וניבא, םירמואו תומימחב םיללפתמ

 השע,ל םיעיגמשכ .וירחא םינוע לכהו ,לוקב רוביצה חילש הכוב -- ?בורקב

 בל דע תולוקה םיעקוב -- "ןבר-תיב לש תוקונית ןעמל,לו "םידש יקנוי ןעמל

 ימ ,הצחמל ךשוחב ,ץוב ךותב םיפופצו םיצוחל םידוהיה ךכ םידמוע .םימשה

 ,הז ילב ימו -- ןורחאה עגרב ותא םתחקל גאד קר אוה םא -- ןילפתו תילטב

 .םימחרה ירעש לע םינורחאה םהיתוחוכב םה םיקפדתמ םיקמעממו ,ומצע ךותב ץווכמ

 ,יטא ,טקש ינמרג חצור .םירקנובה ךותב הקריצ עיפומ םויב תודחא םימעפ
 םשלש) שדחה הנחמבש ,חיטבמו ,םלופיטב ,םילוחב וליאכ אוה ןינעתמ .יניצו םורע

 ..בוט רתוי הברה בצמה היהי (וחלשי

 המכ -- ינשה ,ץע לוב אשונ דחא .םתדובעמ םילעופה םיבש ברע תונפל

 גישהל חילצהש ,םחל תסורפ -- ישילשו קלס וא איבהל ודיב הלעש ,םילצב
 תא ול ריאמ דחא לכ .םירקנובה ךותל לכה םיסנכנ הכשח םע דימ .רכא לצא
 דגנ הסימתב שמתשמו םכחתמ ינשה ,ןחשמ רעוב דחא לצא :ותלכי יפל ותנפ

 ןמז רבועו ,תורואמב םילחוז לכה .הריעבל רמוחכ (טפנ לש ןקתמ ןימ) םינכה

 אלה הזמ רתויל) דצה לע ובכשב ,הלילה ךשמל "רדתסמ, דחא לכש דע ךשוממ

 "עמש, ול ארוק ינש ,רעוב םסיק רואל םיליהת רמוא הניפב ידוהי .(םוקמ ןיא
 הדי לע תענענמ הנועמ הריעצ השא .קספה אלל המצע לא תרבדמ הידוהי .לוקב

 ןפואב הרש איהשכ -- ףרה ילב ישילשה םויה הז -- הלוחהו ךרה הקונית תא

 לע דיצה תא ורמג אל ןיידע םירחא .."התיבה הצור ינא, :בל ערוקו עזעזמ

 םוקמ אוצמל לכי וניאו חנאתמ ,תורצקו תודבכב םשונ תרצק הלוח .םינכה

 .הלוחה ופוגל

 .והשמב התנתשנ אל הנומתהש ,םשורה יל שי ,הלילה עצמאב ררועתמ ינאשכ

 תואירק םש יא תועמשנ ןידע :תונבאתה ןימ םא יכ ,רקנובב תררוש הניש אל
 הלוחה ידוהיה תוחנא ;םיליהתה יקוספ תא עולבל דוע ךישממ ידוהיה ;"עמש,ה

 תמזמזמו דליה תא דוע תענענמ הרובגהו הריעצה ,המונצה םאהו ,תוכשמנ ןדוע

 * התיבה הצור ינא, :רישה ותוא לש ןוגנה תא ול

 העיפוה םנכה .םיעמהו הביקה תולחמ ,תונושארה תולחמה וטשפתה דאמ רהמ

 ישנא .תורהבה סופיט לש הפגמה האב ךכמ האצותכו ,רתוי רחואמ בלשב ,כ"חא

 .הדמשהל םהלש םירקנובהמ ןכל םדוק דוע ואצוה יכ ,ךכל ועיגה אל יוני'זור

 םינושאר .ףוסה דע יוני'זור ישנאל הדמע ,םינושאר תוכז ןיעמ ,הרוכב תוכז
 לכ עוציב תעשב םייוניעל םינושאר ,קסיבוקלוול ךרדב לבס לש השודג הנמב

 הנחממ םתאצוה .רמה ףוסל םינושארו םידוהיה דגנ הנחמה ילהנמ ידי לע הלועפ
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 יכ ,תעדל הנחמה ישנא רתי וחכונ םויה תרחמל .הליל ןושיאב עצוב קסיבוקלוו

 המכ הנחמה תדקפמ השרד םימי השולש רחאל .םכותב דוע םניא יוני'זור ישנא

 הזחמה םהיניעל הלגתנ זאו ,ונקורתנש םירקנובה יוקינ םשל םילעופ תורשע
 חבטמ ילכ ,םיאולבו םיעורק הטמ ילכ ,םיטוטרמסו םילכ לש היבוברע -- דירחמה

 ,קנרא הפ ,הנומת םש ,רפס הפ ,השודק ישימשת ,לכוא ירייש ,םירזופמ םינוש

 ולכי אלש ,הלוחו הנקז ,ןקז לש הפוג םשו הפ ולאה תומרעה לכ ןיבו ,בתכמ םש

 רחאל קר יכ ,תיטא הסיסגב םהיתומשנ תא ואיצוהשו הנורחאה הכולהתב ףתתשהל

 תורשע המכ לע וויצ ,םייחב דוע וניא םהבש ןורחאה םגש ,םיחוטב ויה םינמרגהש

 דע שמשל םויה לוכיש ,םייחב שיא ןיא .םתוקנלו םירקנובה תא חותפל םיריעצ

 ,תעזעזמה הנומתה .םתדמשהלו םתלבוהל ,הלאה םישנאה לש םתאצוהל היאר

 םלבסל והשלכ יוטיב קר הנתנ ,םירקנובה יוקינב וקסעש ,םילעופה יניעל התלגתנש

 רובעל דוע ויה םיכירצ ,םהילע ןידה קספ עוציב םשלש ,תומל םינודנה לש

 .ןורחאה םעגר דע םישדחו םיפסונ םייוניעב תוסנתהלו םיקחרמ

 םדקהב םירקנובהמ ואצוה םא ןיב הנחמה יבשות לכל יופצ היה דחא לרוג

 רבכ וכפה םיאיוני'זורה םירקנובה םלוא .םישדחו תועובש ירחא ואצוה םא ןיבו

 לכ לש ונורכזב ראשת םג איה ךכו ,רתויב דירחמה היוטבב העוז לש גשומל זא

 .קסיבוקלוו הנחמב םינורחאה םהימיב יוני'זור ישנא תא הארש ,דחא

 ואצוהש ,הלא לש םלבסמ רתוי הברה ינורכזב תרחנ םיאיוני'זורה לש לבסה

 תועש רמה םפוס תא ואר הלא .תורחא םירעב גרוהל תוצובקב וא םהינומהב

 םירקנובל םהיתורייעמ ואצוהש ,הלאה םיפלאה ןכ אל .םהב וריש ינפל תודחא

 ,העש-העשו עגרדעגר ייונע ךות םישדחו תועובש הכשמנ םתסיסגשו ,קסיבוקלווב

 ,בער ,הלפשה ,תוללעתה ךות ברקתמה םתומב ושיגרה הלא .הליל-הלילו םוי"םוי

 לוניעב םתוא האור התא .בורק םנוילכשו ץרחנ םלרוגש ,החפשמה יבורק לבס

 םירוהה ייוניע ולדג דוחיב .םהלו ךמצעל עישוהלמ הרצק ךדיו םיארונ הסיסג

 קנחמה אלול ךוראה םהייח טוח תא תווטל ולכי דועש ,םיכרה םהידלי הארמל

 .הלצהה ירעש לכ תא םהילע רגס רשא ,ררוצה לש

 יקסנילפק חנ ר"ד

 ם ל ל ה

 הדרי ריהב םויב םערכ .ישפנ תא הדיערמו יניע לומ היח ומכ תדמוע הנומתה
 םתדלומ ריע תאו םהיתב תא בוזעל םהילע יכ .םיצאנה תעדוה יונייזור ינב לע

 יונ'זורמ לגרב תכלל םהילע םירטמוליק םישמח .הכורא ךרדל ,ךרדל תאצלו

 .םהידליו םהינקז ,םהישנ ,םה .קסיבוקלוו דע

 וחאה לע

 יערוק יכב תולוק .הרייעה לש וחאב דמוע שאר יופחו לבא םישנא להק

 תולוק .םהילע רבועה טויסה תא םיניבמ םניא םה .ריואב םיאשינ תוקונית לש בל

 המ הפי םיניבמו ןמזה ינפל ורגב הלא םידלי .םדה תא םיאיפקמ םידלי לש הבבי

 םירוהה לש םבל .םליבשב םלועה רוא הבכ רוא ואר םרטב .םהל יופצ רמ לרוג
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 יכ ,םה םיעדוי .העמדה האפק םירחא יניעבו ,תועמד תוגלוז םיבר יניע .ץלפתמ

 םרטש ,םהידלי תא ךא ,הז אמט םלועב תוחפ ויחי םא ,םהל תפכא אלו ץרחנ םלרוג

 לע !םהייח רחש םע םהילע אבש ,הז ץורח ןוילכמ ליצי ימ ,םהייח תא ויח

 םירטושו םיליח תואמ ,תורשע .סונמ ןיא ךא ,ביבסמ אשינ םהיניע טבמ .םבל הוד ךכ

 .ןיוע םלוע וז הדלפ תמוח ירוחאמו .םתוא םיפיקמ שאר דעו לגר ףכמ םיניוזמ

 תוטמשנ דליה ידי .דוחל םהירוהו דוחל ךרדל םיאצוי םידליה .שדח וצ הנהו

 חקלנ קונית .םהילע םיקפרתמו ןורחא ןעשמבכ ןהב םיקיזחמה וירוה ידימ הקזחב

 דבל תאצל ,ךרה לע ,וילע .הלגע ךותל ךלשומו ותקבחמ םאה תועורזמ חוכב

 .תויופלעתהו תוקעז אושל .ליעוה אלל םינונחתו תושקב .תפותה לא ךרדב

 ךרדב

 םהיכרב ,לפרעתנ םחומ .םישנאה ובחסנ םלש םוי .הזז הריישהו וצה עמשנו

 רודכ .תומל ותד תחא לשוכה לכ .עוגרמ ןיאו החונמ ןיא ךא ,ולשכ םהילגר ,וקפ

 ןתינו םיכרדה םא לע לטומ תמה ראשנ סבומ רגפכ .ורבקל ןיאו ,וייחל ץק םש

 תיראש תא םירחא םירזוא תומה דחפמ .רעיה תמהבלו םימשה ףועל לכאמל

 ףא לע .דמעמ קיזחהל םילוכי םניא םישלחו םינקז ךא ,רגפל אלש םהיתוחכ

 רמב םישיגרמ םה .םפוג לכ תא הסכמ הרק העז .םהיתוחכ םילזוא זעה םנוצר

 ,דיצ יבלככ םהיתובקעב םיכלוהה ,םיחצרמה ידיב םילפונ םה .ברקתמה תומה

 םה .הרוהטה םשפנ תא םה םיחפונ "לארשי עמש, תאירקב .םהמ סונמ ןיאש

 .תקדוצ העיבתבו תמלא הקעצב הלעמ יפלכ תונפומ ןהשכ ,םהיניע תא םירגוס

 םירשיהו םימימתה תושפנ תא ורסמ המלו המ לע :םימשה תא טפשמל םיעבות םה

 .ץראו םימש םיהלא אורב םוימ םתומכ דוע התאר אל שמשה ןיעש ,םיעשופ ידיב

 ילוקב וחרצ תוקוניתה .םהיתומא די לע תויהל וצר םה .רמ וכב תוקוניתה

 .םויה ףלחו טעמ דועו תורבוע תועשהו הכורא ךרדהו .ואמצ םה .ובער םה .תולוק

 המידק תצרפתמ זא .םתוקשהלו םליכאהל םהידליל תשגל םירוהל םינתונ ןיאו

 ודלי לא ץר בא םג .ןועגשהו שואיה ףס לע איה תדמוע .תקעוצ םא םידליה רבעל

 םד יבזו םיעוצפ .המיח תוירזכאב םהירוחאל םה םיכומ .ףורט תולמ וללמב

 םיחכפתמ םניאש ,םהמ הלאו .םהידלימ םיקחרומ האלה םכרד םיכרשמו םה םיללימ

 .היריב םיתמומ ,לכה ףא לע םהידלי תולגעל ברקתהל םיסנמו ולא חצר תוכממ

 עגופ רודכ .םיתנשה ןב ןטקה הנב לא הצר חפנה רתלא תב ןייטשפא לדנייש

 .קתוש ולכ םלועהו םימלא םימשהו .התוא גרוהו הב

 םילמב ראתי ימו .היבוברעב םישמשמ םלאו תוקעזו .תולכו תואור םינטקה יניע
 םיבער תוקונית .םיתמומ וצה ףא לע םהירוהל םישחה םידלי םג ?באכה לדוג תא

 .עישומ ןיאו םיעווג

 הדיחיו תחא םעפ קר ןתינ ןמזה לכ ךשמבו ,וז הכולהת הכרא תוממי יתש
 םכרד תא וכרש תוממי יתש .והשלכ לכוא םהל שיגהלו ןהידליל תשגל תוהמאל

 תדע לככ םירוהטו םישודק ,יתויחאו יחא ,ימאו יבא םהיניבו יונייזור תליהק ינב

 םתומבו םהייחב םימיענהו םיבהאנה .וז םייוניע ךרדב דחי וכלהש ,יוני'זור ינב
 .תודשב םילטומ וראשנו וז ךרדב ורונ ,םתכילהב ורגיפש ,םיבר םידוהי .ודרפנ אל

 הלאל ילוא היה בוט .וז ךרדב ללח לפנ אל יתחפשממ והשימ םג םא ,עדוי ימ
 .ךרדב וכישמהש הלאל רשאמ ,ותמוהש
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 םירקנובב

 ידירש וסנכוה קסיבוקלוול םעיגהב .םייחב םיראשנה לש םלרוג היה רמו ער

 םירחא םירקנובב .הנחמבש םיינוציקה ,םינטק םירקנוב הנומשל יוני'זור הרייעה
 תופיפצב ולכי אל ,יוני'זורמ ואבש ,םידוהיה יפלא ךא .תורחאה תורייעה ינב ונכוש

 תואמ .םליבשב ודעונש ,ולא םודס תורואמ הנומש ךותל קחדהל רתויב הלודגה

 ורחבנ הלא םימי .רופכו גלש ימי זא וליחתהו .ץוחב ראשהל טושפ וצלאנ םהמ

 .םתדמשהלו תונברקה חור יוכידל ביואה ידי לע דחוימב
 תוראבה .ויה אל הציחרל םימ .ויתותוא תא דימ ןתנ בערהו ,ןתינ אל ןוזמ

 -- םישנאה ןומח לש םנואמצ תא טיקשהל ידכ ,ישוקב וקיפסה הנחמבש תודחאה

 רפסמ םימי רחאל .התשפ המהוזה .תונושה תורייעהמו קסיבוקלוומ שיא ףלא םירשע

 .והער תא ריכה אל שיאש דע םישנאה לש םהינפ ךכ לכ וערוה

 הרימש תחת המדא יחופת םע ןורק הנחמה ךותל סנכהבו ,ךלהו רבג בערה

 ורי .ס.ס ישנא .יח המדא חופת ףוטחל וסינש ,םישנאה ידי לע ןורקה סרהנ ,הקזח

 לא ץורלו םיתוממה תופוג לע ךורדל וכישמה םירחאו ,םיללח ולפנ םישנא .םהב

 .הנכסב בשחתהל ילבמ ןורקה

 .םויל םוימ התבר התומתהש ,ןבומ .יופיר יעצמא ויה אל הנחמבו תולחמ וצרפ

 םישנאה .םויל םוימ לדג םילוחה רפסמ .יוני'זור ישנא ןיב התומתה הלדג דוחיב

 ,םהיניעל בערב םיעווג םהידלי תא םתוארב ,םירוהה רעצ תא הנתי ימ .םיללצכ וארנ

 ,םידלי לש םבל תונע תא הנתי ימ ?עישומ ןיאו תומש םהב תושוע תולחמהו
 ? הז לפא םלועב םידומלגו םימותי םתוא םיריאשמו םיתמ םהירוה תא םתוארב

 הדמשהה

 םהיצפח תא זוראל םיכירצ םפטו םהישנו םה :הרייעה ינבש ,וצ עיגה הנה ךא

 םעו .םינכומ תויהל םהילע הלילה דוע .הינמרגב הדובע תונחמל העיסנל ןנוכתהלו

 םיפחי ףטו םישנ ,םישנא וכלה הקזח גלש תפוסו --20* לש רופכב רחשה תולע

 ושרוג םה .םימשה בל דע ולע תובביהו תויכבה .תובחס ייולב םישובלו הצחמל

 םהל הנתינ .םפוגו םשאר לע תוכתינ ימוג תולאב חצר תוכמשכ ,םירקנובהמ
 איה תבכרב תאז העיסנש ,רורב היה .דבלב הנטק הליבח קר םתא תחקל תורשפאה

 בושי אל ונממ םוקמל םא יכ ,ןמזה לכ םולשה םינמרגהש יפכ ,הדובע תונחמל אל

 המכ לש תוקספהב םהירחא .הז הדמשה עסמל םינושאר ויה יונייזור ינב ...יח םדא

 ינבמ ראשנ אלו ..הקנילרבט ינשבכב ופסנ םלוכ .תורחא תורייע יגב ולבוה םימי

 םינשבכה הנחמב ,תומה הנחמב םינורחאה םהייוניעל דחא היאר דע ףא יונייזור

 .* הקנילברט לש

 תורפס, יאבקסומה תעה בתכב ,ןמסורג יליסו תאמ "הקנילברט ,םונהיגה, רמאמב *
 .הז הדמשה הנחמ לע תובר רפוסמ ,(5) 1945 "םיינמרג םיפד ,תימואלניב

 םהש ,םהל רמאנ .הקנילברטל תובכרב םשמ ורבעוה קסיבוקלווב םירקנובה ינכוש לכ
 ךותל םישנאה לש םתסינכ רחאל .הדובעה תונחמ לא ולבוי הנממ ,תישארה הנחתל םיעסונ
 וסנכוה םהש וארו ליאוה ,םתוא האכיד םינוא ןיא תשגרה ,ומורש תעדל וחכונ הנחתה םוחת
 ,היריה תונוכמ לע םיצאנה תודמע הב תוברשו ,ןוטבו לית תורדג רודג חטש ךותל
 ,תכלוהו תרבוג םינוא ןיא תשגרה ךות ,םימורעו טשפתהל וצלאנ םה .ןהבש 'וכו תוצצפה
 וכשנש ,ךכל םינמואמ םיבלכ י"עו םהיבור תותקו .ס .סה ישנא יבלגמ י"ע םישנאה וסנוה
 ותמ םש .םתסינכ רחאל ורגסנש ,תומלוא ךותל ,םירבא םירבא םהמ וערקו םורעה םרשב תא
 .תומלואה ךותל ומרזוהש ,םיזגב קנח תתימ

 היסור ,ןילופ יוצק לכמ םידוהי תואלמ תובכר ועיגה םימי 396 ךשמב ,שדח 13 ךשמב
 ,םתומ םש ואצמ םידוהי םינוילימ 3-כ .היברסבו הירגלוב ,הירטסוא ,היקבולסוכ'צ ,הינמרג ,הנבלה
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 ינב ,יתרייע ינב ,יתחפשמ ינב לש םהייוניע ידה קר ,םהיניב יתייה אל ינא
 עדוי ינניא .ילא ועיגה ,תורחא הפוריא תוצראבו ןילופב תושודק תוליהקו תורייע

 ףרשנ ימו םירקנובב תופגממו בערמ הפסנ ימ ,םיחצרמ רודכמ ךרדב לפנ םהמ ימ
 ידעצב החונמ יתאצמ אל .ןכ ינפל דוע םינש תולגה תא יתבזע ינא .םינשבכב יח

 קר ץראה ירעש תא חתפש ,יטירבה ןוטלשה לע םירעהל יתחלצה ,רכנ תמדא לע

 המכ .וניניב יתחפשמ ינב תא ןמזה ךשמב תוארל יתיוק .הצרא יתילעו םיטעמל
 ןוטלשה .תושר ולביק אלו החפשמה לכ תא כ"חא תולעהל ידכ ,תולעל ושקיב םהמ

 אוב םע םג םילוענ וראשנ םהו .םילוענ טעמכ ויהיש ,ץראה ירעש לע רמש רזה

 ,טלקמ םוקמ םהל ןיאב םיכרדב ולפנ םידירש .דגנמ ודמע םלועה ימע .האושה
 יקסבולוקוס ריאמ .םירכנתמ םירז ידיב הנותנו הלוענ םצרא יכ

 ..יל רקיָש לפ

 לָפֶא ,ה5 יִל רֶקָיָש לפ

 ,ןֹורָק ליִבֹוה

 - לַפָּת קָחֶׂשִמ - רַאְׁשִנ אוה קר
 ,ןֹורָּכּזַה

 יִהָּנַה"-- ׁשָּפְרִנ ןָיְעִמ אָלְכָא
 םֶדָא
 םָּד לּומ
 ..יָנֲא

 ץיבוניבור לאומש

 ינמרגה יבשב

 : רפסמ חמקה תנחטמ ןתנ ןועמש לש ודכנו ןתנ עשטיא ןב יקצינזר ןמלז

 ירעיב םינמרגה יבשב יתלפנ 20.9.1939 םויב הינשה םלועה תמחלמ ןמזב,

 רמָאל םשמו ףרודסדנלל םינלופה םייובשה םע דחי יתחלשנ .השרוו די לע בונפמק

 תא םינמרגה וזכיר זאו ,1940 טסוגוא דע יתקזחוה הז הנחמב .יתפרצה לובגה לע

 ,ץילרגל םתוא ואיבהו ,תיסורה-תיחרזמה ןילופמ םאצומש ,םידוהיה םייובשה לכ
 .ןילבולל 1941 ראוניב ורבעה םשמו

 ינב יתא דחי ואצמנ += .ס.ס ישנא ליבשב ךסומ םינמרגה ומיקה םש

 ,רכוח לש ונב) רנטר עטנ ,(עקלייב לש הנב) ץיבוניבור בקעי :םידחא יונייזור
 קובניול קחצי ,(הבולבפ הבשומהמ) ןיול השמ ,(תסנכהיתיב רצחב ררוגתהש

 תברקב ררוגתהש ,חחפה והילא לש ונב) יקצדור לרב ,(הבוניטנטסנוק הבשומהמ)

 ביל הדוהי לש ודכנ) ץיבושבומ לאפר ,(ןייטשנייא לש ונתח) המלש ,(קושה
 "רעשיפ,ה רשא בקעי לש ונב) ףדא ל'השמ ,(ץיבלפרק לשיפ תוחא ןב ,רלדנסה

 תלחממ ךכ רחא תמ ,קינלוגוא הדניה לש הלעב) ץיבלטניפ לכימ ,(ץענ'צ'שוגהמ

 ,"ארוק-לעב,ה ןיטשניזיא לש ונתח) יקסלופצנק רזעילא ,(ןילבולב תורהבה סופיט
 .(לטיג לש הלעב
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 םאצומש ,ינלופה אבצהמ םידוהי םיליח םיפלא ונייה ןילבולב 7 הבופיל הנחמב

 ןיעמל םוכפהש ,םיסוס תוורואב ונתוא ונכיש .תיסורה-תיחרזמה ןילופ תולובגמ
 תוסכתהל .ןילבולמ טרנדויה ןובשח לע ונייח רצק ןמז .הז הנחמב דאמ ונלבס .םיפירצ

 .ונוליצה ,יוני'זורמ ,תיבה ןמ תועיגמ ויהש תוליבחה .רוסחמ היה לכב .המב היה אל
 שיא םע יתעסנ הינבה תעשב םעפ .קנדימ תא ונינב האלהו 1941 ילוי שדוחמ

 םימוצעה תורעיה חטש לכ לע ערתשי קנדימ הנחמש ,ינפל ראפתה אוהו ,.ס .ס

 .הבקסומ לש היסולכואה לכ תאו םידוהיה לכ תא וכותל טולקל וילע יכ ,ביבסמש

 אלה .ךסומב דובעל יתראשנ ינא קר .םינוש תומוקמל דובעל ונתוא וחלש

 .הפועת הדש ךותב ונרדיס ךסומה תא .םינושארה וינובמ יתייה

 םילוח-תיבל ורבעה םילוחה .תורהבה סופיטב ולח הנחמה ישנאמ זוחא םיעשת

 -תיב ינכוש ןיבו םילוחה ןיב יתייה ינא םג .תסנכה יתבמ דחאב רדוסש ,ןילבולבש

 הנחמל וחלשנ םישלחה .היצקלס וב הכרענ ,הנחמל הלחמה ירחא יתרזחשכ .םילוחה

 זכרמב יתדובע םוקמל יתרזחהו חולשמהמ יתאצוה ינא .ונידי לע םקוהש ,קנדימ

 שלח יתייה ."עסארטש ןטראג .ס .ס ןפאוו רעד רעגאל סטפאשטריוונפורט,, ןילבול

 ךלהתמה ידיחיה ידוהיה יתייהו ,הדובעל םינמרגה יתוא ואיצוה ,יתארבהשכ .דאמ

 וב ויה .הנחמה ישנאב ךמות יתייה .םדוקה הנחמה םע םירשק יל ויה .ישפח טעמכ

 ,םידוהיה ידגב תא ןיימל היה ןדיקפתש ,םישנ םיפלא םהיניבו ,םידוהי םיפלא תשש

 .קנדימל וחלשנש

 ,םידוהי 1500-כ קוטסילאיב וטיגמ םינמרגה ואיבה הפועתה הדש די לעש הנחמל

 ,ןומיל ל'מהרבא ,יקסיורדופ לאלצב :קוטסילאיבל ורבעש ,יוני'זור ינב םהיניבו
 ינשבכל רשי םינמרגה וריבעה םינורחאה הלא לש םהיתוחפשמ תא .טנרביל רבא

 בד ןב ןמלז תשא םג האצמנ םידגבה ןוימב תודבועה םישנה םיפלא ןיב .קנדימ

 .קוטסילאיבמ ןכ םג האבוהש ,קובניול

 השולשב .2.11.1943 דע הנחמב םינמרגה וקיזחה ל"נה םיפלאה תשש תא

 אלו קנדימב אל ,הפועתה הדש די לע הנחמב אל דחא ידוהי ףא ראשנ אל רבמבונב

 ,םידוהי 18400 םימיה םתואב םינמרגה ודימשה תונחמה תשלש לכב .ןילבולב

 .ןמיהמ שיא לש תודע הנשי ךכ לע

 .םישנא ינפמ יתדחפ .יתאבחתהו תודשל יתדובע םוקממ יתחרב 1944 ינויב

 ידי לע יתררחוש בר לבס ירחא .םימויאב םירכאה ןמ לכוא יתגשה .המק ךותב יתנל

 .םימדקתמה םיסורה

 םע דחי יתרבע הנש התוא ינויב .בוקרקל 1946 ראוני שדוחב יתעסנ ןילבולמ
 הילא ,הצרא יתילע םשמ .הינמרגבש ןימד טרופקנרפל םוחנו ןועמש :ידוד ינב

 .תדלומל ,התיבה יתרזח .1949 טסוגואב 20-ב יתעגה

 יקצינזר ןמלז יפמ

 התיבה יבוש םע ילע רבעש המ

 בצמב יתייה .יוני'זורל התיבה יתעסנ ,םודאה אבצהמ ירורחש םע ,1945 תנשב

 לתמדקתהו תינוכמהמ יתדרי ,הרייעהמ רטמוליק קחרמל יעיגהב .ינבצעו חותמ חור
 דחא ינבכיע ןאכ .היסנכל יתעגהשכ ךישחהל לחה .תושמשה ןיב תעש התיה ..לגרב

 ויתשקב הקיתש לש םיעגר המכ רחאל ."? התא ימ,, :ינלאשו תיחרזאה הרטשמהמ
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 ודלונ וב הז םוקמב :יחומב הבשחמה הרקנ ותא יתכלב .ודקפמ ינפל ינאיבהל

 םילאוש ,יתודלי תונש תא יתילב וב ,הז םוקמבו ינאו יבא ,יבס ,יבס לש ויבא

 1 ינא ימ, :יתוא

 ,ירעצב ותופתתשה תא תיחרזאה הרטשמה שאר עיבה יתודועת תקידב רחאל

 ותרייע ינבמו ותחפשמ ינבמ טילפו דירש לכ ול ראשנ אלש ,הרייע ןב לש ורעצ

 תיבמ יתאצי .הלוכ הפוריאב ויחא תא לכישש ,ידוהיה םעה ןב לש ורעצ ,הלוכ

 לכה .םדא םיאור ןיא .תומ תממד הררש הרייעבו הדרי הכשחה 1 ךלא ןאל .הרטשמה

 לע םיתבה ודמע םהב ,םיוגה לש תוידדצה תואטמסל יתינפ .תוברח ייעל ךפה
 ותמהדת התיה יתוא ותוארב .רבעשל ינכש ,םיוגה דחא לש ותלד לע יתקפד .םלת

 ויפמ .ונלש הרייעהמ ידוהי דוע יח םש יאש ,ומצעל ראתל היה לוכי אל אוה .הבר
 .ונתרייעב ויחש ,יתויחאו יחא לכ לשו יתחפשמ לש רמה םלרוג יל ררבוה

 ףרטה תויחמ ולצינש ,םידוהי ינש דוע םייח הרייעב יכ ,יל עדונ תרחמל

 עק'רהא לש ונתח דחא .יוני'זור תורעיב תוינזיטרפה תוגולפב ומחלנ םה .תוינמרגה

 סעפעש לרעב לש ונב ינשה .יקסננזילב לאומש ומשו ,רבעשל יסרוב .ןמרמג
 .דוד םייח ומשו הבולבפ השדחה תידוהיה הבשומהמ

 השקש םיפורשה תובוחרב ידיחי ךלהמ םדא ןב םיאור ןיא .תומ תממד הרייעב

 אלהו .םיפורשה רפסה יתב די לע יתרבע .ילש ילצ ינפמ יתדחפו יתכלה .םריכהל

 םידוהי םידלי םהילא ורהנ ורקבב רקוב ידמו ,םלת לע ודמע םה רצק ןמז ינפל

 יניע תואורה .תויתודליה םהיתותפש לע הזילע הרישו םהיפב רע טופטפ ,םיבר

 ייע ךותמ ,ינא עמוש ?הזה רבדכ ןכתיה ?ץורח ןוילכ רבע הז לכ לעו ,החוכנ

 ונמד תמקנ ומקנ :םיכרה ונידלי תולוק םיאשנתמ וליאכ ,םירזופמה תלופמה
 !המקנ -- ךופשה

 .יתרייעב רקובה תעונת תא ינא רכוז ."ףיוה-לוש,ה ,תסנכה-תיב תבחרל יתשגינ

 לע אשינ "הרות-דומלת,המ .ללפתהל םיכלוה םיחש-תיב תחת םהיתותילטו םידוהי

 פה לכה .רבק תממד ,טקש תעכו .םיענה ארמגה ןוגינ תסנכה יתב תבחר לכ ינפ

 לבאב עוקשכ אוהו ,םתוימכ ידיחי דמוע ראשנ לודגה תסנכה-תיב קרו ,תוברחל

 תומקנ לא, :םידהה םיעמשנ וליאכ וכותמו .םניאש ויללפתמ תא הכבמ אוה .דבכ

 ,תומקנה לא היא .םיאג לע לומג בשה ,ץראה טפוש אשנה ,עיפוה תומקנ לא ,'ה
 '? ךפשנש רוהטה ונמד תא םוקי רשא

 ,ףוגב רובשו ץוצר .ללוחמה םישודקה רבק תא תורבקה תיבב יתרקיב תרחמל

 .יוני'זור יתרייע תא ,םינש לש תודחא תואמ תיב ,יתיב תא יתבזע חורב םלכנו שיובמ

 ץיבורוטנק ילתפנ

 קינ'צורמ ריאמ בקעי

 : םימעפ הרייעה יבשות תא םיהדה קינ'צורמ ריאמ בקעי

 םינוממה ןיבו ,םוקמה ינינע לוהינל דעו םיסורה ונימ יוני'זורל םתסינכ םע
 ירבח רתי -- והער תא שיא םידוהיה ולאש -- ?םהלו ול המ .ריאמ בקעי םג היה

 עינצמה שיאה ,קינ'צורמ דיאמ בקעי םלוא ,םיסורה לש םמולש ישנאכ םיעודי דעוה

 ? ןאכל ונינע המ ,רוביצ ינינעב ברועמ היה אל ודועמש ,תכל
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 -- יאוניזורה להקה יפב החישל תויהל בוש ריאמ בקעי ךפה המ ןמז רחאל

 בקעי לש ומש ססונתה תוצוח שארב תועדומב

 תיצראה הצעומל רוזאה ריצכ קינ'צורמ ריאמ

 ריעה רככב םע תפיסאב .הנבלה היסור לש

 חופיסה דובכל (תויונחה תורוש ןיבש הבחרב)

 ןיב ריאמ בקעי היה הנבלה היסורל היסלופ לש

 .םירבדמה ישאר

 טקשה שיאה לע טעמ ועדי הרייעה יבשות

 .תקחורמה "רהנהירבע, תטמסב ול רגש ,הזה

 שיאכ אלו רוביצ שיאכ אל טלבתה אל ודועמ

 -טקה םישנאה, םתואל וימי לכ היה ךייש .הרבח

 -ירטמ םניאו הענצב םתכאלמ תא םישועה ,"םינ

 .םתוחכונב להקה תא םיח

 תיבב ריאמ בקעי םע דחי ודבעש םיסרובה

 קינ'צורמ ריאמ בקעי רשוי תא ךירעהל ועדי תורוע דוביעל הכאלמה

 תרזעל דימת אובל ותונוכנ תאו ותוצירח תא ,ובל

 םינינעה לכב ולש לע דימת דמוע היה םלוא ,טעומב קפתסמ היה ומצעב .רבח

 תויהל יוארה שיאה תא וב וירבח ואר ךכ םושמו ,דבועה םדאה תויוכזל םיעגונה

 .תוילנויספורפ תולאשב ןמאנה םגיצנ

 לעב ,תוכילה םיענ ,ביבח שיאכ ותוא וריכה ותברקב רתוי ואצמנש םישנאה =

 ,ןבומ .דימת הגוה היה םהב ,םירפסל ול התיה תדחוימ השלוח .חתופמ רומוה שוח

 הלדגו הכלה ותירפסו ,ויניעב ןח אצמש ,רפס לכ ומצעל שוכרל בהוא היהש

 .וירבח לש ברה םנוהמתל

 תופתתשה לכמ היה קוחר ,ברעתמ ריאמ בקעי היה אל םייטילופ םינינעב

 םיער תוחישב .הלא םינינעב ברועמ וניאש ,שיאכ לבוקמ היהו םייתגלפמ םיחוכיוב

 ,רפסל םיעדוי םניא בורקמ ותוא וריכהש הלא םלוא ,הלוקש ותעד דימת התיה

 תמדקתמה תורפסה דיסח םנמא היה אוה .תוקהבומ תויטסינומוק תועד עיבמ היהש

 ףאו תבייחמ יתלב הרוצב דימת לבא ,ןינעמ יסור רפס לע רפסמ ןמזל ןמזמ היהו

 .תינקספ הרוצב אל םעפ

 ודיקפת תא אלממה ריעה תלהנה שיאכ םסרפתנ קינ'צורמ ריאמ בקעישכ

 ץיפהל הרייעבש םיטסינומוקה וליחתח ,תוירבה לע לבוקמ רוביצ חילשכ ,הנומאב

 ידיחי קרו 4 תרתחמה שיא דימתמו זאמ היה ריאמ בקעיש ,תועומש

 .ותא רשקב םיאב ויהו ךכ לע ועדי הלוגס

 תוצונב תוטשקתהו אדירג תיטסינומוק הלומעת וז הסרגב ואר ייוני'זור ישנא

 ,םזינומוקל הקיז לכ התיה אל ריאמ בקעילש ,םהל עודיש םירפסמ ויה םיבר .תורו

 םיבשותה תרזעל תמיוסמ תוחילש שדחה ודיקפתב האורה ,"ךמע , שיא היהש אלא

 .רקוב לכ ללפתהל ןיידע ךישממ ריאמ בקעיש ,םג ורסמ .הרצ תעב םידוהיה

 לכב ןוכנה המ עדוי שיא ןיאו ,ומצע לע רביד אל קיעצורמ ריאמ בקעי

 תבשק ןזוא ול התיהש ,אוהו קפס לכ אלל עודי היה דחא רבד .וללה תועומשה

 .םוקמה יבשות תרזעל אובל לדתשה דימתו ,וילא םינופה לכל

13 



 ריאמ בקעי .םייטסינומוק םינקסע הברה םתא וחרב הרייעה תא וניפ םיסורהשכ

 לש םתסינכ םע ןושארה חבטב ותומ תא אצמ אוה .ומוקמב ראשנ קינ'צורמ

 .הרייעל םייצאנה םיחצרמה

 ץיבורוטנק ילתפנ יפמ

 יוני'זור ישודק לש םרכזל

 .םיצאנה תא םשמ ושרג םהש רחאלו יסורה שוביכה רחאל יונייזורל יתאב

 תורעיב ויחו םיצאנה ידימ וטלמנ םה םרשאל .םייח םידוהי ינש קר םש יתאצמ

 יקסלובס דחאה .הב ועקתשהו יסורה שוביכה רחאל קר ורזח םתרייע לא .םינזיטרפכ

 לובגה תא חירבהל ןנוכתה אוה .קסיבוקלווב םירקנובהמ חרבש, בד ןב דוד םייח

 -- ינשה .היסורב תאצמנה ותוחאל תאצל טילחהו ותעדב ךלמנ כ"חא ,הצרא עיגהלו

 ,ורמא אתוצב ותא םידבועה םייוגהו ,יתוא לבקל הצר אל אוה .לאומש יקסננזילב

 תא חיכשהל ידכ ,הרכשל התש ,הארנכ ,אוה .בוטב אל ומצע תא שיגרמ אוהש

 .תועוזה ןוגי

 המ רפסל לכויש ,שיא ףא הנממ ראשנ אלש ,הדיחיה הרייעה איה יוני'זור

 ולסוח הב ,םינולסמ חרבש ,יקסנילפק חנ ר"ד לש ותודע הנמאנ .* הידוהי לע רבעש

 רבסב יונייזור ידוהי ידי לע לבקתנ אוה .יוני'זור ךרד קסיבוקלוול עיגהו ,םידוהיה

 דעכ .וכרדב ךישמהל לכויש ידכ ,תורינ ונעמל ורדיס יוני'זור ינב .תופי םינפ

 רשאמ רתוי בוט הב םידוהיה בצמש ,חכונ הרייעב ההשש םימיה ךשמב היאר

 ואבוהש דע םהילע דוע עמש אל םשמ אציש רחאל םלוא .םירחא תומוקמב

 ךרדב .1942 רבמבונב 2-ב לח קסיבוקלוול שורגהש ,רסומ קינזר ר"ד .קסיבוקלוול

 ,הארנכ ךא -- קסיורדופמ םייוגה םירפסמ ךכ -- םידוהי 500-כ ולפנ קסיבוקלוול

 ולבסו רתויב םיעורגה םירקנובב יוני'זורמ םידוהיה ורדוס קסיבוקלווב .םימיזגמ םהש

 ךרדבו ,1942 רבמבונב 28 םויב הקנילברטל ואצוה םה .התמגוד ןיאש בער תפרח

 .םיבר םיללח ולפנ תבכרה דעו םירקנובה ןמ הרצקה

 .תורעיל תורחא תורייע ידוהי תמגודכ יוני'זור ידוהי ואצי אלש לע יתאלפתה

 הישארו הירטוש םג ויה ,םיטסינומוק ויהש ,הלא םיוג) יצינ'זרבמ יוג יל רפסמ הנהו

 ריצכ רחבנ תיאקסנימה הצעומה לא .תיאבקסומה הצעומב ריצ םהל היהו ,ריעה לש

 שורגה ינפל ןורחאה םויבש ,(42 ןב קינע'צורמ םייח בקעי ידוהיה 1939 תנשב

 ,הביבסה תורעיבש םינזיטרפה הנחמל עיקבהל ידכ ,םידוהי םירוחב הנומש ונגראתה

 םתוא איבה יוגה .ףסכו רוע ידגב ,קשנ היה הלא םירוחבל .יקסבוטסוג םהיניבו

 רעיב םינזיטרפה רמשמל ועיגי לחנה תא םרבעבש ,םהל רמאו תחא העבג דע

 יכ ,לחנה תא ורבע אלו רקובה רוא דע העבגה לע וראשנ םידוהיה .הנישטשלאיוב

 ,םינזיטרפה ינפמ דחפה םאה .הרייעה ןמ םיאצומה םהיחא לא ופרטצהו ורזח םא

 בכיע ,םתוא םילסחמ ויהו םהיתורוש ךותל םידוהי םילבקמ ויה אל ןושארה ןמזבש

 ירבדכ םידוהיה םיאצוי הדובע הנחמל ןכאש ,םמצע תא ולשה ילוא וא !םדעב

 יוגל םשוכר תא ואיבהו ,ןורחאה רבדב ונימאהש ,הלאכ ויה ?עדוי ימ ? םינמרגה

 .יתחפשמ םג התשע ךכ .םבוש תע דע שוכרה תא איבחהל ושקבו רכמ

 .ןיטשריק הנח הדעה לע דוע ונעדי אל הלא םירבד ורסמנשכ *

14 



 .יקסנבילק תחפשמ םהיניב .םידוהי הששו םישלש ואבחתה הלעראז רפכב

 םתוא יכו, :יקצולומ ךומסה רפכה לש םייוגה ורמא םידוהיה לכ ואצוהש רחאל
 ךלנ, :ורמא םימי המכ רחאל .הדשב םוריאשהו םוגרהו ואב "? םייחב ריאשנ
 םאה יקסנבילק תפוג לעמ הצפק ,םתוסכל ולחהשכ ."הפגמ ץורפת ןפ רפע םתוסכל

 הירחא ףדר דחא יוגו ,סונל התוצרב ,חורכ האשינ תיארפ הקעצבו הזור היחה התב

 הכרדמה לע יתא החחושב ,תחא היוג יל הרפיס ךכ .הגרה ותאבו םירטמוליק העברא

 ,התיה יתשגרה ךא ."ולומגכ ול םלש ,הז יוגל קותשת לא,  :הפיסוה איהו ,בוחרב

 ,הזיבה תקולחב הזה יוגה םע הושה חקמ ידיל האב אל ,יתא תרבדמה ,היוגה ,איהש

 .ךכ תרבדמ איה ןכלו

 וליפא .הזיבב יתעגנ אלש ,ידיחיה יננה ינא :יל רמא ,יקסבומסוק ,דחא יוג

 ...םולכ אלו יתלבק אל ינאו .הז אטחמ תויקנ ןניא ,ילוטקהו יבלסוברפה ,םירמכה ידי
 ןעמל ,תיב ול היה אל םינמרגה ימיבו ,ןכ ינפל ותיב תא םיסורה ופרש ורופס יפל

 .הזיבה תא וכותל סינכהל לכוי

 ,ןב היה ילו .9 ןב אוהו ךטס םשב ןב היה ,ומש וקרוזמ ,רתויב בוטה ינכשל

 תא םהיתולגעב וליבוהש ,םירחא םיבר ןיב םיוגה דחא היה הז ינכש ,7 ןב אוהו

 .ומצע וקרוזמ יל רפס ךכ .ינב לבוה וקרוזמ לש ותלגעבו .קסיבוקלוול םידוהיה ידלי

 לנא, :רמאו ונממ ינב שקיב .םידדצב םיחיש ויה קסיבוקלוו ינפל -- ךרדבו

 אל יוגהו .ךטס לש ורבח היהאו ןבל ךל ינחקת רוזחתשכו ,םיחישה ןיב אבחתא

 אלכ ילע טיבה יוגהו "!ותשקב תא תאלימ אל עודמ, :ויתלאש .וירבדל העש

 םיוגה לכמ .םלועה תומוא ידיסחמ דחאכ ןכל םדק בשחנ אלה אוהו !ירבדל ןיבמ

 איבמ היהש ,ידיחיה אוה קרו םהמ דחא ףא קחדה תעשב יל ורזע אל יתנחטמ ונהנש

 אלו ינב ירבדל העש אל אוהו ,וילע ךפהנ ובל םג הנהו .חספל חמק הזכ הרקמב יל

 ! םירבדה ועיגה ןכיה דע הנה .יתלאש תא ןיבה

 ינושמש בקעי

 4.1.1954 םויב יוני'זור ישודקל הרכזא תעשב

 םימיענהו םיבהאנה

 .יוני'זזור יתדלומ תרייעב יתחפשמ ינב תא רקבל ןילופל יתדרי 1938 ץיקב

 ינב -- יחא ,םירחאה הרייעה ידוהיו ירבח ,יתויחאו יחא ,ירוה םע תוכורא יתחחוש

 ?ונלתכ רחאמ תדמוע האושהש ,ללימ ימ 1 הנורחאה ונתשיגפ יהוזש ,לליפ ימ .ימע

 .טרפב הלוכ יתחפשמ ינבו ללכב הלוכ הרייעה ינב יניעל םידמוע םייחכ

 "רבו לודג ןדמלכ .םינבר תחפשממ הבוזרופמ דלפנזור חנ דוד תב ,הנח ימא

 ןי'זולוו תבישיל תאצל ותלכיב היה אלש ,רוחב לכ הרות דמלמ יבס היה ןירוא

 הידליש ,ךכל םינותנ ויה ימא לש היניעמ לכ .הז הרות רוקמ לש ויתוניעממ תותשלו

 ."תוברת, ירבעה ס"היבב כ"חאו "הרות-דומלת,בו "םירדח,ב םדוק .הרות וברי

 ידכ היה רסח םא ,ונל אלו המצעל אל הרפת אל דגב ,וניפמו היפמ הכסח םחל

 תוישממ תועידי ידכל הידלי תא האיבה איה ,איהו .לכל םדוקה דומיל רכש םולשת
 .לארשיב םיכנחמ ויהי ןעמל

 םירירשה-לעב ויבאכ היה הדובע בהוא םירפאו לזייר ןב קיזייא-קחצי יבא

 למע וימי לכ .תורובגה ליג דע רעו ליעפ היהו וימי לכ דבעש ,הדובעה-תקושתו
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 ףטה יפל םחל תתל ידכ ,הסנרפ אוצמל יבא

 ינפל רובעל ,ןכ ומכ ,בהא יבא .ותיבב הברתמה

 .ארוק-לעבכ םג ןהיכ וב ,תסנכהיתיבב הביתה

 -תיבב דימת רמזמ היהש עובשה תוישרפ תוניגנמ

 ינזאב תודהדהמ ,גחה וא תבשה אוב ינפל ונ

 .םויה דע

 יראה קלח תא .הארוהב קסע חנידוד יחא

 וירוה תכימתל שירפמ היה הלדה ותרוכשממ

 יכ ,ורמאב עונצ םויק ידכ קר ומצעל ריאשמו

 והוכניחו והולדיג רשא ,וירוהל אוה בוח לעב

 .םולה דע והואיבהו

 -חאה עיגה ןועמשו בקעי םיריעצה יחא ינשמ

 ליגל ,הרייעב "ריעצה רמושה, רבח היהש ,ןור

 ,יקסבולוקוס קיזייא קחצי י"ע סבוה הז אבצ .ינלופה אבצב תרשו םירשע

 = א תָבְו הגישה הפו ,התיבה רזח ןועמשו ,םיצאנה יסגלק
 לכו החפשמה לכ לרוג -- לרוגה די ותוא

 .הליהקה

 םיסורה תסינכ ימיב הארוהל וסנכנ ,ורגב התע הזש ,הלכימו לטע יתויחא

 .שארמ העודי התיה םקלח תנמ םינמרגה תסינכ םע .הרייעל םיכומסה םירפכב ורוהו

 הנייטצהשו הל םינואג תונורשכש ,ונתחפשמ לש םינוקזה תב ,הרקיה הק'מירמ

 הידומיל קוח תא םייסל הקיפסה אל ,היתויחאו היחא ראשמ רתוי הברה הידומילב

 לארשי ידלי לכ ידומיל וקספנ םתסינכ םעש ,םינמרגה תשילפ לשב היסנמיגב

 .ץרחנ םלרוגו

 םיחירב העבש לע רגס ירוטדנמה ןוטלשה .םכל ןתינ אלו תולעל םתיצר םכלכ

 טנדוטסכ תולעל לכויש ,חנ דוד יחאל וליעוה אל יתויולדתשה .ץראה ירעש תא

 ,האושש רעשל היה לוכי ימ .ראשל ןכו לארשי-הוקמל לבקתיש ,ןועמש יחאלו ,ינומכ

 ייונע רחאל םתכפה םכלכ .שחרתהל תדמוע ,םלועה תודלותב התמגודכ התיה אלש

 .תוחפשמ לכ ינב לרוג -- וז החפשמ ינב לרוגכו .םיאמטה םיצאנה י"ע רפאל לואש

 .ודרפנ אל םתומבו םהייחב םימיענהו םיבהאנה .יונייזור

 :וללוע המ םלועל וחכשי לב .ונכותמ ואצי רשא ,תורודה לכ דימת תאז ורכזי
 ,הלא לכ ודמע וליאכ ,ץראב תורוצנו תולודג דימת לעפנ .םינמרגה םיצאנה ונל
 .חצנל ונתא הרומש אנ יהת םחור .ונל ורזעו ונדי לע ,םירוהטהו םישודקה

 יקסבולוקוס ריאמ
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 םניאו ולעפו ולעש הלא רכזל

 ל"ז הינה הרש ותשאו קיניובח קחצי םהרבא

 החלצהה הריאה יסרובה רזיל לש ונתחו לשיפ לש ונב קיניובח קחצי םהרבאל

 לדתשה אלא ,םירישע ךרדכ ומצעל קר רשועה תא רמש אל ךא .רשעתנו הינפ תא
 -תיב-רעיאמ,ה ןעמל תורנו הקסה יצעל גאד רקיעבו הקדצ תודסומב וב ךומתל

 .הז שרדמ-תיב קדבל דימת גאד ןכ ומכ .הרותה ידמולל םוחו רוא וב היהיש ,"שרדמ
 תורשע ודעס הנחלש לע .הלא וישעמב ודגנכ רזע התיה הינה הרש ותשא |

 ןכ ומכ .לכוא םליבשב הניכה וב ,לודג דוד הל היה .(רפסמב םיעבראכ) הבישי ירוחב

 .ריעה יינעב הכמת
 החפשמה ץולח היהש ,ןרא הירא ר"ד הנבל תודוה הצרא הינה הרש האבשכו

 ישעמב הינה הרש ןאכ הכישמה ,החפשמה ינב לכ תא טעמכ כ"חא הלעהו ,ץראב

 ליבשב תומורת הצביקו הדמע וב ,למרכה קושב הל היה דחוימ םוקמ .הלש הקדצה

 םהיתומורת תא הל ונתנו היכרד תאו השאה תא דימ וריכה םישנאה .םעה יכרצנ

 9 הדובע בוחרב "םידומלג םינקז בשומ,, ידסיימ ןיב התיה איה .תופי םינפ רבסב

 | .הלא הישעמל הנמאנ התיה הימי ףוס דע .ביבא-לתב

 (קינובח) ןרוא הירא ר"ד יפמ

 הינה-הרש ותשאו קיניובח קחצי םהרבא
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 ל"ז (ץיבונשמש) בקעי קחצי ר"ב ףלוו באז יבר

 בר .יוני'זורמ ל"ז ףלוו באז 'ר היה ,ןיקרימ תחפשמ ,תפעוסמ החפשמל ןב

 .םימש אריו ךרד רשי ,היה תוירבה לע דבוכמו םילעפ

 יכרב לע אוה םג ךנוח הרייעה ידוהי בורכ

 תלפוטמ החפשמ ול התיהו ,לדגשכו .הרותה

 ידכ ,ןמז יד דימת תאז לכב אצמ ,םידלי העבשב

 לע .תוינשמו בקעי ןיע ,שרדמ םוי"םוי דומלל

 .תירוביצ הדובעל רסמתה הסנרפה תודרט ףא

 ירחא הרות-דומלתה תדעוב ליעפ רבח היה אוה

 דחא ,"תוינשמ תרבח, ישארמ דחא ,דוד 'ר
 דחאו םיינע םימכח ידימלת תלכלכל םיגאודה

 היה ןכ .תותבשב םיינע םיחרוא ןוסכאב םילפטמה

 ישש םוי לכב .הלהקה תודסומ בורב ליעפ רבח

 תויונחה תליענ לע זירכהלו ריעב בבוסל בדנתה

 דימתו זילע שיא היה םייחה תולבס ףא לע .ןנמזב

 .ץיבונשמש ףלוו באז 'ר .וקלחב חמש
 ךלהתמ היה אוה .שרוד לכל החותפ התיה ודי

 דיפקה אל םעפ ףאו םידסח תולימג קלחמ היה .הרזע םהל שיגמו ריעה יינע ןיב

 .הבהאב לכה תא לביק םלוא ,םידספה לבס םיתעל .םימולשתה ינמזב

 ,הקירמאל ועסנו והובזע וינב רשאכ ,הלודגה הפירשה רחאלו ותשא תומ רחאל

 ,התיבה וימעפ תא םשו וילע הבוהאה יוני'זור תא בזע אלא ,באז 'ר םהירחא ךלה אל

 ףוס תא הליב הב .ובל תדמח ,םילשוריל ,"שדוקה ץרא,ל ,ולש יתמאה תיבה לא

 .ד"ערת ןושחרמ שדחל רשע השלש םויב רטפנ הבו וימי

 ומשו ,שרדמו תוינשמ ,הרות דומילל וימי לכ רסמתה הלוגב ומכ םילשוריב םג =

 ידסייממ דחא רותב םירעש האמב לודגה כ"היבב "שישה חול, לע םג תורח בוטה

 .םש תוינשמה תרבח

 םיחלוש ויהש ,ברה ףסכה תורמל ץחל םימו רצ םחלב קפתסה .קחודב יח ץראב

 םימכח ידימלת ןיבו וירבח ןיב קליח לביקש ףסכה בור תא יכ ,הקירמאמ וינב ול

 ."הבוטל וז םג,בו הבהאב לכה לבקמ היה ןורחאה ומוי דע םלוא .םיינע

 גרבסדנל והילא

 ל"ז דניקסיז לבייל

 םינקסעה יריעצמ דחא היה ,("רערילעבוי,) ףרוצה השמ לש ונב ,דניקסיז לבייל

 רצק ןמזב ,תירוביצה תוליעפל םירוענ ץרמו תורעתסה ךותמ וסנכנש ,ונתרייע לש

 ודמלש הרייעה ינב ויה הלא .הרייעב םיידוהיה תודסומה תלהנהב דבוכמ םוקמ ושבכ

 .הלכשהו תועידי ושכרו םירפס אורקל וברה ,הרייעב םידמלמה יבוט יפמ הרות

 ההימכ ,תידוהי העדות יגופס ,הלא רעונ ינב .דימתמ ימצע דומיל ךות ,תיללכ

 ,הרייעב רעונה ןוגראל םצרמ אולמ תא ונתנ ,םילענ םייתורבח םילאידיאו תינויצ

 ראשהל ולכי אל וללה םיריעצה םרב .המדיקהו תוברתה תצפהלו תינויצ הלועפל
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 ןתוא ושרפ ,"םיפנכ, םהל וחמצ ןמזה תצורמב .רצ םהל השענ םוקמה ,םתרייעב

 .םלועה יבחרב הריגהל ימו ,הילעלו הרשכהל ימ ,דודנ וקיחרהו

 דוע ןקסע תולוגסב ןייטצה לבייל

 ינגראמ ןיב היה לדגשכ ."רדח,ב

 דתה וזשכו ,"ןייראפ-סגנודליב-טסבלעז,ה

 -- תינויצה רעונה תדוגא, המקו הררופ

 הלועפה ףא וידיל לבייל לביק ,"הילצרה

 תא גיהנהש הז היה אוה .הב תיתוברתה
 ולוק .תבש ליל תוביסמב רוביצב הרישה

 תע לכב רוחבל עדיש ,רקיעהו ברע היה

 ,ןתיול הינוס םע דחי) ,םיאתמה רמזה תא

 ךורבל האושנה ,םיכורא םייחל לדבת

 ,(האנ הרישב ןכ םג הנייטצהש ,ץיבוקשומ

 תא ןויצ ירישבו תבש תורימזב םיענה

 .הביבסה ירייד תאו םיבוסמה

 -ית ושענ םיידגה .םינש ופלח םיתניב

 הרבסה תולועפמ רובעל ןמזה עיגה .םיש

 דניקסיז לבייל ."ץולחה,ל ףרטצה לביילו ,המשגה ידיל

 זירכה -- םישרוד האנ הכ דע ונייה,

 האנ היהנש ,ןמזה עיגה -- יוניזורב ץולחה תורדתסה לש תדסיימה הפיסאב

 .ףיטה רשא תא רתלאל םישגהל ול ןתינ אל ,וב תויולת יתלב תוביסמ ."םימייקמ

 ריעצה גוזה רבע ,קיניובח הבוד םע ויאושנ רחאלו .קוטסילאיבב דובעל רבע אוה

 תא קתינ אלו תירוביצה תוליעפב ךישמה םישדחה תומוקמב .קסיבוקלווב רוגל

 תפיאש לע רתיו אל ,קסיבוקלווב ילכלכה ןבומב ססבתנ יכ םאו ,ץולחה םע וירשק

 לסיח ,ךכל תונמדזהה קר ול הנתינשכו ,לארשי-ץראל תודעומ דימת ויה וינפ .וייח

 דיתעל תווקתו ץרמ עפוש אוהשכ ,הצרא 1933 תנש ףוסב הלעו ויקסע תא ןוזפחב
 ףסכנה

 שיגרה לבייל ,ןכאו .הנושארה ונתשיגפב ונל רמא -- התיבה ףוס ףוס יתעגה --

 לכ ,שדחה םוקמל תולגתסהה תואלת לכ .ץראב קיתוכ ןושארה םויהמ ומצע תא

 .הנוגי לב חרכהכ ,יעבט רבדכ לביק לכה -- ןוכישב םוצמצה ,הדובעב רודיסה יישק

 .וקלחב חמשו ושפנב ולש תאז םע ראשנ ,תושק םינש המכ וילע ורבע יכ םאו

 בושיב שחרתמה לכ ירחא בקע םנמא אוה .רוביצ יכרצב קוסעל לדח ץראב

 תניחבב לצב ןמזה לכ ראשנ לבא ,תואצרהל ,תופיסאל אב היה ,הבר תונריעב

 םעפ אל וסינ ,הלוגב ותוליעפ תפוקתמ לביל תא וריכהש ,וירבח .דצה ןמ לכתסמ

 :ורמאב ,ובוריסב דמע אוה םלוא ,םיירוביצה םייחה לגעמל ותוא ךושמל

 תעונתל םינמאנ ונא .ןאכ ונתויה םצעב תונויצה תא םימישגמ יתשאו ינא --

 -- ונמחל תא םילכוא ונא ונפא תעיזבו וניפכ תעיגי לע םייח ונאש ,הזב הדובעה
 .ינממ םירשכומו םיבוט םנשי תירוביצ הלועפל

 .ותומב היה הנש 36 ןב .םימיל ריעצ אוהשכ ,ונתאמ הזה רשיה שיאה ךלה
 .ותוא ריכהש דחא לכ בלב רומש ורכז

 'ץיבומרבא ףסוי

19 



 ל"ז ןיטשרפלא םוחנ

 אל יכ ,רמוא םא זירפא אלש ,יל המדנ לבא ,םיחבשב תוברהל ינוצרב ןיא

 !והבהא שממ ,ןכ .והבהא אלש ,ותוא וריכהש הלאמ דחא ףא היה

 .םישקה וייח תא תצקמב הלקהש איהו ,וייח ימי לכ ותוא התוויל וז הביח

 םוחנ ץלאנ "תוברת, רפסה"תיב תא ורמגבו ,וירוה לע הקיעה הסנרפה תגאד

 .רעיב ךכ רחאו םינבלה תישעתב דבוע אוה .הסנרפה לועב ךושמל ליחתהל

 היה אוה .ץראב קר המייקל החטבהבו הדובעל הפטהב וירבחכ קפתסה אל אוה

 ,ןילכימל הרשכהל אצוי אוה .1926 תנשב "ץולחה,ל וסנכנש ,ונירבח ינושארמ

 השדחה תוררועתהה אוב םעו ,ותפיאש לע רתוומ וניא ,קרפתמ הז הרשכה ץובקשכו

 םינושארה ןיב אצוי אוה ,יוני'זורב ץולחה ףינס דוסיו ט"פרת תוערואמ ירחא
 ירבח לכ לע בבחתהל קיפסה םיטעומ םימי ךות .1930 יאמב הז היה .הרשכהל

 .הדובעל יניצרה וסחי לע ותוא וכירעה םייוגה םילעופה םג .ץובקה

 ותחתמאבו ,הילעל םירבח רשאל ל"ז יקסניפ לשרה הנש יצח רובעכ אבשכ

 םרושיאל םיפצמה ,רבח םישמחמ הלעמל הנמש ץובק ליבשב םיטקיפיטרס השלש קר

 ,"קתו,ל ןיידע עיגה אלש ףא ,רושיאל הכזש ,ןושארה םוחנ היה ,הנשמ הלעמל

 אל הטילקה ילבח .הדובעל תוריסמו יניצר סחי בוש חיכוהו הצרא הלע םוחנ

 לארשי-הוקמ ירגוב תצובקל רשי סנכנ ןכ לעו עדי הפשה תא .וליבשב םישק ויה

 םע קומע רודיעב רבכ הרחתה תועובש המכ רובעכו ןויצל ןושארב "הדשה,

 היה הבשומב הדובעה רסוח תע ,1932/33 לש השקה ףרוחבו .םיקיתוה םיאוקמה

 ,סדרפב ודבעש ,םידיחיהמ םוחנ היה ,ירבעה לעופל םירכאה תורכנתה ללגב ומוציעב

 אצוי היה םויה לכל הולח תכיתחו םחל תסורפב .םירחאמ רתוי הובג רכש לביקו

 ופייעל ולדתשהש ,םיברע תורשע םע תורחתהב דמועו הירוטב תכרפמ הדובעל

 .םהירחא רגיפ אלו ול הדמע ותונשקע לבא ,"חלצוי אל,כ ןסדרפה יניעב ועיקוהלו

 ,עדי יכ ,ויתפש לד לע הלעה אל הנולת ףאו .ולהא-ותיבל רזוח היה ץוצרו רובש

 .ויתפש לע תפחרמ הביבח קוחצ תב דימתו .ןיפילח ול ןיאש

 ץובקה תא בזוע אוה ,ויתויחא תא תולעהלו וירוהל רוזעל לכויש ,הוקת ךותמ

 .ןיגורסל דבועה ןינב לעופ לש םיטבלה לכ וילע ורבע ןאכ םג .ביבא-לתל רבועו

 םנמא ."ןונבל, חרקה ביטרפואוקל רבחכ סנכהל חילצה השא אשנש ירחא

 תקולח לש תכרפמה הדובעה םעט תא לבא ,הדובע רסוח לש טויסמ ררחתשמ אוה

 לע םויה לכ גלדלו הלילה יצחב םוקל .הב הסנתנש ימ לכ תעדל לוכי חרק

 .רתויב םילקה םירבדה ןמ ונניא -- תוגרדמה

 -- הניגנל ותבהאו ברעה ולוק -- אוהו ףסונ רבד ריכזהל אלש ,לוכי יניא
 .םילעופה תלהקמב רש בר ןמז .תונזחל

 דבא ולוק קר .םולשב אציו ריאממ לודיגמ ונורגב חתונ םינש רשע ינפל

 הלעה רשא ,םייעוצקמ םיאפור לש סוניכ לכב ואפורל גצומכ שמיש בר ןמז .ול

 .ויברוקמ תחמשלו ותחמשל רובידה וילא רזח הל תודוהש ,ותונשקע תא סנ לע

 .החלצהב חתונ .םילוחה-תיבל חקלנ .הלח םאתפ עתפל ,ונממ ולזמ רס םעפה ךא

 .ותומב 46 ןב קר אוהו .ןוסאה אב םאתפו

 .םהב תעקשה העז הברה ךכ לכש ,ונצרא תמדא יבגר ךל ומעני .רקי םוחנ

 ןיקשור באז .ךורב ורכז יהי .םימלועל ךורכזי ךירכמו ךירבח

10 



 יוניזור ילוע ןוגרא דעו

 (קיניובח) ןרא הירא ר"ד
 .ךיריצב םלתשה .ץיושבש הבנ'גב אפורכ וידומיל קוח תא םייס .יוני'זורב דלונ

 .ץיושב ןויצ-ילעופ רבחכ ליעפ והנה 1915 תנשב רבכ .הקירמאב ,זירפב ,הניוב דבע

 ןאכ ןגריאו 1922 תנשב הצרא הלע .םילוחה-תיב תאו "זאט,ה תא יוני'זורב ןגריא

 תיריע רבחכ לעפ םינש שש ךשמב ."םינכשה תנוכש,ו "םינכשה תורדתסה, תא

 דובעל ךישממ אוה םויכ .ןג-תמרב "המלחה, הארבהה-תיב תא ןגריא .ביבא-לת
 .ביבא-לתב ןורגו ןזוא ,ףא אפורכ

 ןתיול אבא

 תסנכה"תיב יאבג .הב תירוביצה תונקסעה לש ךותה ידומעמ .יוני'זור ךדילי

 "םיבדנתמ שא יבכמ ןוגריא, ידסייממ .(1921--1901) הנש םירשע ךשמב לודגה

 היצילימה שאר .1924 תנשב הצרא ותילע םוי דע ושארב םידמועהמו הרייעב

 .ןוטלש יפולח תעשב

 ובר אלו ולע םירחא , :קיניובח אבא ולאש .ויוולמ ובר יוני'זור תא ותאצב

 .יל -- םלוכו םלוכל ךייש יתייה ינא, :ןתיול אבא והנע ?תיכז המב .םהיולמ

 ."ךכל קוקז היהש ימ לכ תבוטל הרטשמה לצאו הלשממה תונוטלש לצא יתלעפ

 יוני'זור ילוע ןוגרא דעו

 ,ינושמש עשילא ,יקסבולוקוס לדוי : םידמוע לאמשל ןימימ -- הנושארה הרושב
 .ץילרק לאפר ,ןמרמג םירפא ,(סניפ) רליבוי הזור

 .ןתיול אבא ,ןרא הירא ר"ד ,ילגמ לאומש, ץיבומרבא ףסוי :הינשה הרושב
 .יקסבולוקוס ריאמ ,(ץיבוניבור) סניא הקלא ןיקשור באז : תישילשה הרושב
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 (יקסנליגומ) ילגמ לאומש

 ליעפ רבח היה .ותילע תנש ,1932--1911 םינשב יוני'זורב תחקרמ תיב לעב
 סדרפו קשמ לעב .'וכו לארשיל תמיקה ןרקה ןקסע ,יוני'זורב תינויצה תורדתסהה

 .ביבאילתב תחקרמ תיב לעב תעכ .1945 תנש דע הננערב

 םניפ"רליבוי הזור

 המלתשה .1918 תנשב דרגנינלב האפורכ הידומל קוח תא הרמג .יוני'זור תדילי

 ,1933 תנשב .םיניע תאפורכ םש הדבעו ןילופל הרזח 1922 תנשב .ןילרבבו ןודנולב
 .האפורכ ןאכ תדבוע זאמו הצרא התלע ,ןוטלשל רטליה תילע םע

 ינושמש בקעי

 םידמלמה יבוט יפמ חרות דמל .הב םיליכשמה םירוחבה דחאו יוני'זור דילי
 ףא לע ,דבכנ םדאכ בשחנ .םינולסב ילאירה ס"היבב הלכשה ול שכר םגו הרייעבש

 שובכ רחאל .ריעבש הלודגה חמקה תנחט לעב .םילכה לא אבחנו להא בשוי ותויה

 רזח .היסורב ההשו הרייעה תא אצי ,1929 תנשב תיטיבוסה היסור י"ע םוקמה

 םויכ והנהו הצרא הלע .אלמה הנברוחב התוא הארו םיצאנה תלפמ רחאל יונייזורל
 ."ירודכ, יאלקחה ס"היבב ןרפס

 'ץיבומרבא ףשוי

 ,םידמלמה יבוט לצא יוני'זורב דמל .הנח-לטישו שריה ריאמ ןב .יוני'זור דילי
 םינש .1933 תנשב ץראל הלע .השרוב הטיסרבינואבו םינולסב היסנמיגב ךישמה
 .תוברתהו ךוניחה דרשמב חקפמכ דובעל רבע הנידמה םוק םעו הרומכ דבע תובר

 .הלא םיאשונ לע םירפס המכ םסריפו טרופסהו ינפוגה ךוניחה חטשב ליעפ

 ינושמש טשילא

 דימלתכ עודי היהו "םירדח,ב דמל .(בוגור) םירמו םוחנ ןב .יונייזור דילי
 דבע ןושארה ןמזב .ויתויחאו ויחא ,וירוה םע דחי הצרא הלע .םידומילב ןייטצמ
 ןינבו הקיטטסב החמומ סדנהמכ .הסדנהב םלתשהו הינמרגל עסנ .תונוש תודובעב
 יארחא סדנהמכ אוה ליעפ תעכ .הביבסבו ביבא-לתב םילודג םיתב תרוש םיקה
 ."םיצוביקהו תוצובקה דוחא, יצוביקב

 יקסבולוקופ ריאמ

 ירבעה ס"היבב דמל .(דלפנזור תיבמ) הנחו קיזיא-קחצי ןב .יוני'זור ךילי
 םירומל יתלשממה רנימסב וידומיל קוח תא םייסו ךישמה .יוני'זורב "תוברת,
 ,הנושארה תונמדזהה םע ךא ,ןילופב הרומכ דבע .השרוב יקסננזופ םש לע םירבע
 הריבב דבעו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םלתשה .ץראל הלע ,1934 תנשב
 דבועו רזח ,הארוהל בושל ארקנ 1935 תנשב .יאלקח לעופכ -- ןורשבו ןינב לעופכ
 שלש ךשמב להינ הלודגה הילעה אוב םע רורחשה תמחלמ רחאל .הרומכ זאמ
 .ביבא-לתב יתכלממ ס"יב להנמ והנה םויכ .תולילג תרבעמב רפסהיתיב תא םינש
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 ןיקשור באז
 "הנבי , ס"היבב וידומילב ךישמה ."תוברת, ירבעה ס"היבב דמל .יוני'זור דילי

 ותרשכה תא לבקמ ,"ץולחה,ב ליעפ .תונרקל רוסמו רעונ תויורדתסהב ליעפ .'זדולב

 רבוע ,"ןויצל ןושארב הדשה ץוביקב םיתנש יח .1931 תנשב הצרא הלועו בוניב

 .רחסמ"תיבל ףתושו גהנ והנה םויכ .ןינבב דבועו ביבא-לתל כ"חא

 יקסבולוקופ לדוי

 "ריעצה-רמושה, ןק שאר היה ."תוברת, ירבעה ס"היבב דמל .יוני'זור דילי
 תואלקח דמל .הוקת-חתפ יסדרפב דבע .ותילע תנש ,1932 דע 1926 תנשמ הרייעב

 .מ"עב "רותי, תוריתל הרבחה להנמ והנה םויכ .1935--1934 תונשב הילטיאב

 םניאיץיבוניבור הקלא

 ןק ישארמ ."תוברת, ירבעה ס"היבב הדמל .יוני'זורב םירומ תחפשמ תב

 תרבחכ התיח המ ןמז .התילע תנש ,1932--1926 תונשב הרייעב "ריעצה-רמושה,

 .תואלקחבו ןינבב ,םישיבכ תלילסב הדבע .,"הנויצ-סנ, ?ריעצה-רמושה, ץובק

 ,ם"במר תעבגב םינכתשמה ינושארמ .ןרפלה רנימסב הידומיל קוח תא הרמג

 ןמרמג לאפר

 ס"היבב דמל .(גרבדלוג לכימ רודגיבא תב) עטלאו ןרהא ןב .יוני'זור דילי

 הצרא הלע .תונרקה ןעמל ליעפ ,הרייעב "ריעצה רמושה, רבח ,"תוברת, ירבעה

 תולימג, תפוק ריכזמכ ליעפ .תונובשח להנמכ דבועו ביבא-לתב רג .1934 תנשב

 .סרפ לבקל תנמ לע אלש יונייזור ילוע ןוגריא די לעש "םידסח

 ץילרק לאפר

 םייח רזעילא ןב ץילרק (לדיז) לאפר

 רוגל רבע .1912 תנשב יקסלופ בוסוקב דלונ

 לכ ךנחתהו דמל .יוני'זור די לעש הבולבפב

 הלע ."תוברת,, ירבעה ס"היבב יוני'זורב ןמזה

 אל לבס ,תוברברש דמל ,1932 תנשב הצרא

 יכרצל אוה יאמצע קסע לעב םויכ .טעמ

 .היצלטסניא

 ןיטשניא קחצי

 -רת, ירבעה ס"היבב דמל .יוני'זור דילי

 להינ 1941 תנשב יסורה שוביכה ןמזב ."תוב

 םיבר םילוגלג ירחא .הרייעה קנב תונובשח תא

 והנה םויכ .לארשיל עיגה םינוש תונחמב

 ןיטשניא קחצי .הנידמה רקבמ דרשמב דיקפ
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 וניתותפשמ

 קינלוגוא לאכימ תחפשמ

 ינב לש םתלכשהל םג גאדו ומצעב ליכשמ שיא היה השמ םהרבא ןב לאכימ

 הברה שידקה הל ,"תוברת, תירבעה היסנמיגה ידסייממ היה .םירחאה הרייעה

 .תוימורת תודימ לעב היה הז רע ירוביצ ןקסע .יוני'זורב דוסיה ןרק יליעפמו ונמזמ

 .הכז אלו הצְךא תולעל התיה תירקיעה ותלאשמ

 דימת הגאדו התחפשמל דאמ הרוסמ התיה השמ ריאמ תב הדירפ ותשא

 .הידלי ךוניחל

 קיניובח אבאו עשטייח

 קיניובח אבא תחפשמ

 רהנה די לע רנלימ בוחרב יקסרוב לעב היה קיניובח הליבו דוד םייח ןב אבא

 ."אשידק ארבח,ב ישאר ןקסע .הליפת-לעבו "רהנה-רבע, תסנכה-תיב יאבג .הולו

 "רתסב ןתמ, תתל הבהא (יקסבוכסור תיבמ) עשטייח ותשא .דוסיה ןרק ןעמל ליעפ

 .ךכל קקזנל

 איצמהל יאשר יוני'זור ינבמ דחא לכש ,דקתשא לש הרכזאה תפסאב ונתעדוהל םאתהב *
 ןויצה ירבד תא םימסרפמ ונא ,רפסב הספדה םשל ותחפשמ לע םיטרפ וא תועידי ונל
 קרפש המשאה ונב אלו ונתעדוהל ונענ םיבר אלש לבח .םמצע תוחפשמה ינב 2 ואיצמהש
 ,אלמ וניא הז
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 לקסבונכימ (עקטיא) תידוהי ותשאו .לצעגו המולב : וידליו יקסבונכימ ףסוי

 יקסבונכימ ףסוי תחפשמ

 איבהל ידכ לכה השועה בא היה יקסונכימ הינוב הנחו בקעי-השמ ןב ףסוי

 ותדובע םוי תועש תא .םילכה לא אבחנו ונע ךא ,ןובנו טקש שיא .ףטה יפל לכוא

 .דומלתב קרפ תאירק ןיבל הרייעב ותונח ןיב קלחמ היה

 הידליל הרוסמו תבהוא םאו בל תבוטו העונצ השא התיה (תידוהי) עקטיא ותשא

 .השפנ ימינ לכב

 .האושה ימיב יפסינ תאז עצבל וחילצה םרט ךא ,הצרא תולעל ופאש םה

 'ץיבוניבור רזעילא תחפשמ
 אלל היח ונריע ינבמ םיבר בלב

 רזעילא לש העונצה ותומד קפס

 אוה .הארוהל רסמתהש ,'ץיבוניבור

 תושדח תוטיש סינכהל לדתשה

 דמיל ,ןובשחהו האירקה דומילב

 ,םירופס תרזעב עבטו היפרגואיג

 לש ךוראה דומילה םוי תא ןויג

 תורפסמ םיעטק תאירקב וידימלת

 תא ,ונתוא .ןמא ןורשכב תפומה

 רובעהו הלכשהה חורב ךניח ,וידלי

 ונב רשואשכ ,ותחמש הלדג המ .הד
 הקליב ותשאו 'ץיבוניבור רזעילא ."ץולחה,, י"ע הילעל לאומש רוכבה

 הבהבה ותמשנ יכבנב .תואלקח דומללו הצרא תולעל דדוע ,הדיחיה ותב תא ,יתוא םג

 לבא .לארשיב יאלקחכ וימי תיראש תא הלביו ונילא ףרטצי םויה אובב יכ ,הוקתה
 , .לרוגה הצר ןכ אל

 תלוזה לבסל ןיבמו בוט בל תלעב השא התיה "עקרערעל יד עקלייב , ימא

 ,ףסכ ןיא םניח לרוג יכומ לש םהיתונב ךוניח ולביק הרפס תיבבו
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 ,ונידלי ראפ ,יחא דוד .ונתיב לע םג חספ אל םינב לודיג רעצ לודגה רעצה
 רצבמב ושנע תא הצרו רסאמ תונש יצחו עבראל ןודינ 17 ןב ותויהב .םזינומוקל ספתנ

 לכב תרבוח תרוצב ץפוה ,וטפשמ ןמזב אשנש ריהזמה ומואנ) הצמשל עדונה קסירב

 אל דובכהו ןוטלשה ךא ,הלודגל דוד הלע םיסורה י"ע ונריע שוביכ םע .(ןילופ יבחר

 ותלודג ימיב םג ןכ ,רהוסה תיבב וייוניע ימיב ,לפשה ימיב ומכ .ותעד לע והוריבעה

 'ץיבוניבור ףסויו בקעי ,דוד

 דע ךכו םיפכ-יקנו חור-לודג ראשנ

 העיגה ?הפסנ ךיא .רמה ףוסה

 -יפ תעשב ותומ תא אצמש ,העומש

 .םיצאנה ןוטלש ימיב רשג ץוצ

 גיהנמ היה יכ ,תרמוא תרחא העידי

 רורחשה ינפל םימי המכו םינזיטרפ

 -ןזיטרפ ידי לע ותודהי ללגב חצרנ

 לוג

 היה ,םינבב ישילשה ,בקעי יחא

 וידידיו וירבח לע לבוקמו בוהא

 ,"ריעצה רמושה , רבח היה .םיברה

 -אנה יבשב לפנ ,ינלופה אבצב תרש

 ,חצרנ םשו ןילבול הנחמב אלכנ ,םירחא םינלופ םילייח םע דחי םיצ

 ימיב הידנפיטס לביק) ונידלי לכמ רתוי רשכומ היה ,םינוקזה ןב ,יחא ףסוי

 אוהו ,ונריע ינב לכ םע דחי הפסנו םירוהה לש רמה םלרוג תא קלח ,(םיסורה

 .ךרו ריעצ דוע

 ןמרש לאיתוקי

 -כומ שיא .יוני'זורב םיריעצה םינקסעה דחא

 דמע םלועה תמחלמ ינפל .םילעפ ברו דאמ רש

 הצעומה רבח היה ,הרייעב שאה יבכמ שארב

 רוטלוק,ה תלהנה רבחו םילעופה גיצנכ תינוריעה

 דורה תסינכ םע .ץרפ םש לע הירפסהו "ןייראפ

 ,1942 תנשב תמ םשו ריביסל הלגוה הרייעל םיס

 התיה ןמרל תיבל הקשפ ותשא .הדרוא-ליסק ריעב

 איה .יטמרדה גוחב תרשכומ תינקחשו הרבח

 .יוני'זורב הידלי ינש םע דחי התפסנ
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 ןמרש לאיתוקי



 היבורקו 'ץיבומרבא תחפשמ
 .יקסבומוד לבייל ל"חב םע 'ץיבומרבא היח תנותח רחאל

 ןמרש לאיתוקי :םהיניבו הנורחאה הפוקתב יוני'זורב םיריעצה םינקסעהמ הנומתב
 .(הרייעל םתסינכ םע םיסורה י"ע גרוהל אצוה) םילעופ ןקסעו הרומ -- ןרט ןועמשו

 ,קינ'צורמ ,יקסבומוד ,יקסנבילק ,לדיז תב ןיטשפא :הלעמל הרושב תודמוע
 .קינ'צורמ ,יקסבומוד ,הכילקוק ,יקסבומוד

 ,היפ ,ןושרג ,יקסבפיל ,יקסבומוד ,ונב תא קיזחמ (סלטוקב תמ) לאיתוקי :הינש הרוש
 .ןמסקופ סיג : דצהמ ,יקסנבילק ,ביל תב ןמרל ,יקסנילוו

 ,,ץיבומרבא ותלכ םע ונבו ותשאו המלש ,יקסבומוד גוז : םיבשוי תישילש הרוש
 .הנח-לטישו שריה-ריאמ

 .תוחרוא 2 -- 'ץיבומרבא ,ןרט ןועמש ,יקסנילוו ,ןמרל ,יקסנבילק ,ןמרל עביל :תיעיבר הרוש

 'ץיבוקציא השמ תחפשמ

 : ראשה ןיב תבתוכ ץיבוקציא הרובד

 רעד השמ, םשב ונתרייעב עודי היה ,ישעמו חקפ ידוהי ,'ץיבוקציא השמ יבא

 ןיטש לש ךומסה רחסמה-תיב קרש ,תיקדיסל לודג רחסמ-תיב לעב היהו "רעצראווש

 ,ולדגב וב הרחתה

 םלועה תא הבזע ,התניפ תא תבהואו בל תבוטו העונצו הטקש השא ,הקבר ימא

 .םימשה ינפ תא ורידקה אל ןיידע םיבעש ןמזב הזה

 השימח הל ויהו ,תראפתל המעב תיב המיקה ,הרשיו הנובנ ,היח הריכבה יתוחא

 המיקה ,םייח תאלמו הזירז ,הסדה הינשה יתוחא .האושה ימיב ופסינ לכה .םידלי

 הנטקה יתוחא .םתוא הדימשה עשרה די .םידלי ינש הל ויהו ,תרשואמ החפשמ
 אבאל ,תיבל (אמא תומ ירחא) תנודלי התויהב דוע הגאד ,העונצו הנידע ,הינוס
 רקע היתועורז לע הנטקה התדלי םע .הבל ריחב לאקזחי םע תיב התנב כ"חא .חאלו
 .רעסה התוא

 תירבע היסנמיגב ,וניניב תכלהתה ףוקז ןליא ומכ ?הכיא ,ל'מהרבא רקיה יחא
 הרעסה האבו .הנבתו הנבת ,אובת .לארשיב םינפ הארתנש יתמלחו ,תדמל "תוברת,
 ? הפיא !ךיא !יתמ .רימתה ןליאה תא הרקעו
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 ? | כ י א

 הנה לבא .ץראהו םימשה ועזעדזיש דע הרמו הלודג הקעז קועזל ינא הצורו

 םגו םהייחב םיכישממ םישנאה .םינוילימה חבטמ העזעדזה אל ץראה ,םינש ורבע

 .םייחה תא ונילע םתיוצ םכתומב .םייחו תויחל אוה םייחה וצ .הכישממ ןאכ ינא

 תיראש ,תוחאה תבה ינא ?םכיא ,יריקי .העוסש המשנה .באכמ ץלפתמ בלה לבא

 .תירזכא דיב המדאה ינפ לעמ התרכנש ,לארשיב הפנעו הלודג החפשממ הטילפה

 .יל רקיה לכ תא עקרקה ינפ לעמ הקחמ םירשעה האמה תצלפמ

 ילואו .יתחפשמ ינב לש םויאה םלרוגמ הרקמב לצינש ,שאמ לצומ דוא ינא

 והשימ ראשי ןעמל ,תורקי ,תוביהא תומשנ ריכזיש ימ היהי ןעמל היחאש לרוגה הצר

 לע םחיר אלו יחא ינבמ םינוילימ דימשהש רוכאה םעל האנשה תא ובלב אשיש

 תיבל היה המ .בלב ןכוש קומע ןוגי לבא .תועמדה ושבי .םד תתוש בלה .ףטו םינקז

 ? לארשי תוליהק ןכיא +יוני'זור תליהק ךיא ?יריקי םכיא + יבא

 יקצינזוב עביל יקצינזרב רתלא

 יקצינזרב תחפשמ

 תנשב יוני'זורב דלונ יקצינזרב (רתלא) השמ

 -תארי השא ,עביל ומאלו ביל ר"ב דוד ויבאל 7
 .הרות-ןבו "תובישי, ךינח .תלוזל הרוסמו םימש

 תרבח רבח ,"שרדמ-תיב רעיאמ,, תסנכה תיב יאבג

 ןרק ןעמל ליעפ ,"אשידק ארבח,ב ןקסע ,ס"ש

 .ןג-תמרב ןכתשהו 1934 תנשב הצרא הלע .דוסיה

 יאבג ,יוני'זור יליע ןוגריא דעוב ליעפ רבח היה

 ארקו להינ ,ןג-תמרב "םירוחב-תראפת, כ"היב

 ןבא תא תוריל הכז .תוינשמ תרבחב םירועשה תא
 "בחרמה םירוחב תראפת,, כ"היב ןינב לש הניפה

 לע דמוע ותוארל הכז אל ךא ,לעפ ותמקה ןעמלש

 יקצינזרב ןימינב-דוד .ד"ישת ןסינב 'כב רטפנו ולת
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 תנשב יוני'זורב דלונ ד"יה יקצינזרב דוד ונב

 הצרא הלע ."תוברת, ירבעה ס"היבב דמל ,0

 היה .1934 תנשב ויתויחאו ויחא ,וירוה םע דחי

 תבטב ח"יב .תוירבה לע דוהאו ןידע ,טקש רוחב

 הליל תוצחב ביבא-לתב ורבעב ,(1946) ז"שת

 ,הוקתדחתפ ךרד--ה"אזמ תובוחרה תניפ די לע

 םירטוש ידי לע רצענ ,ןגיתמרב ותיבל ךרדב

 ינוגריא תולועפ ןמזב הז היה) הנורשמ םייטירב

 .תומ דע הכוהו (ירוטדנמה ןוטלשה דגנ תרתחמה
+ 

 ,יקצינזרב הסדה םייחהו םיתמה ןיב לידבהלו

 הרוסמ םאו תוירבה לע הבוהא ,הבוט השא

 הלעב תומ לש תירזכאה הכמה ירחא .תפומל

 -תהו עובקה הירוגמ םוקממ החרב ,הילע בוהאה

 .התבל ךומס ביבא-לתב הבשי

 יקסבולוקוס דבכוי

 איהו ,ונמז ינפל ומלועל ךלה הלעב

 םוי תא .התחפשמ תסנרפל תגאודה התיה

 התונח ןיב תקלחמ התיה שודגה התדובע

 הניבג תרצותל תשורחה תיב ןיבל הרייעב

 התלעו התכז .'ץיבלדנוי רפכבש תידנלוה

 הכישממו התחפשמ ינב בור םע דחי הצרא

 הסנרפ תורוקמ תגשהב ברה הצרמב ןאכ

 ,תענמנ הניא םיבוט םישעממ םג .החפשמל

 ברה תבישי ןעמל תומורת ףוסיא ןוגכ

 הלכ תסנכה ןעמל התלועפמו יקסלודופ
 .דועו

 יקצדור קחצי

 יקצינזרב הסדה

 יקסבולוקוס דבכוי

 תא ךא חמק רחוס היה .ומצע ינפבו "הבישי,בו "םירדח,ב דמל .יוני'זור דילי

 הלע .הרייעב "ץיבונושרג, שרדמה-תיבב םירועש תאירקל שידקה יאנפה תותע

 .דועו "דסח-תולימג תפוק, םש דסיי .ירוביצה חטשב הב ליעפו הלופעב רג .הצרא
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 רורחשה תמחלמ יללח

 ל"ז ןיקרא רזעילא

 ןיקרא ןמלזו םירמ וירוהל דלונ רזעילא

 םנב אוה ןמלז ויבא .ט"פרת זומתב 'יב ןורקעב

 ודכנו ןיקרא םייח לארשי 'רו עביל הדניה לש

 -תמה רשע"דחאה לע הנמנה ,ןיקרא יבצ 'ר לש

 תנשב ןורקע תא ודסיש ,םינושארה םיבשי

 איה םירמ ומא .יוני'זורמ ולעש רחאל ה"מרת

 עביל הדניה) סימחור םייחו הביוט לש םתב

 'רו הרופצ היח תונב ןה סימחור הביוטו ןיקרא

 -לע םירמ .("ראדנערא רעד, יקסנזור לדנמ ןמלז

 ןבל האשינו 1927 תנשב יונייזורמ הצרא הת

 .ןורקעב ןמלז התחפשמ

 וכישמה וירוה .רזעילא היה םרוכב םנב

 .המדא-תדובעב וקסעו תורודמ םהיתובא תרוסמב

 ןיקרא רזעילא בצמה .תואלקחה יכרב לע וירוענמ ךנחתה רזעילא
 רזעילא תא ץליא החפשמה לש השקה ילכלכה

 .ךר ליגמ דוע וירוה םע דחי הסנרפה לועב תאשל

 םשג ימיב םג אצוי ,טפורמ ליעמ ףוטע ,םונצ דלי ותוא תוארל לוכי תייה 9--8 ליגב

 אוצמל לוכי תייה ץיק ימיב .הבשומהמ םירטמוליק קחרמב תורפה תא תוערל רירגסו

 .הזב אצויכו תוינבגעה יחיש ןיב וא םינופפלמה תורוש ןיב הז רענ

 ,רתוי הקומע ,תרחא הביס םא יכ ,יאלקחל והשע ילכלכה קחודה קר אל ךא

 רושק תויהל דלונ אוה .ויקרועב םרוז םיאלקח םדשכ ,דלונ רזעילא -- רקיעב איהו

 רמ (לארשי הוקמ לש) ורפס תיב להנמ םעפ רמאש יפכ וא ,תפרלו ןגל ,הדשל
 ."םלתב דלונ אוה ,הֶא, :הזוארק

 אוה יעבט ןפואבו ,ןורקעב יממעה רפסה"תיב תא םייסמ אוה ג"שת תנשב

 רגובכ וידומיל תא ויבא םייס וב ,רפס-תיב ותוא) לארשי הוקמב וידומיל תא ךישממ

 השוע אוהו ,ותיבב רשאמ רתוי םידומילל רזעילא הנפתמ ןאכ .(ןושארה רוזחמה

 דוע קסעתה םהבשו בהאש ,םירבדה םתוא לכ תא יטרואית ןפואב דמול אוה .ליח

 .יאלקחה רפסה"תיבב וידומיל ינפל

 .ו"כ רוזחמ רגובכ לארשי הוקמב וידומיל תא רזעילא םייסמ ו"שת תנשב

 ךרוצ היהיש ילבמ) ךרדבש הנידמל ותבוח תא אלמל אצוי אוה ,יעבט ןפואב ,בוש
 ,ךרה וליג ףא לע ח"מלפל סייגתמו (ןמז רחאל אצוהש ,ט"שת ןוחטב תורש קוחב

 תמושת רקיע תא שידקמ אוה םש םג .תבגב תאצמנ ותרשכה .והנה הרשע עבש ןב יכ

 דחי תאצל לטוה ויפאב "חלפה, רזעילא לע .החותיפלו הישודיחל ,תואלקחל ובל
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 ול תרזוע וירוענמ הדש יאנתב ותואצמתה .םיפכימ"מ סרוקל ח"מלפה ינושאר םע

 .תפומל הדש שיאו םחולכ הלגתמ אוהו ,הז סרוקב םג

 הדמ הנקב הנושארה התלועפל תירבעה ירמה תעונת תאצוי סרוקה םויס םע

 תאיצי, רתויב הלודגה םיליפעמה תינא הצרא העיגה תע ז"שת ץיקב הז היה .לודג

 ץראה תא ואר ברחה יטילפ םילועהו ,הפיח ירעשל האבוה הינאה ."ז"שת הפוריא
 שומיש ךות ,חוכב ."םמצעל עישוהל םדי לאל ןיאו תואורו תולכ םהיניע,ו ,קוחרמ

 ,תוינא שלשל םילועה תא םיטירבה םיריבעמ היח שאבו תולאב ,עימדמ זגב
 ןיבמ השלש וגרהנ הרבעהה תעשב) הינמרגבש גרובמהל םילועה תא תוריזחמה

 לש םימחולה תוחורה .עזעדזה ולוכ בושיה .בר היה םעזה .(םידחא ועצפנו םילועה

 למרכה רה לע רשא ,רדארה ץוציפ לע טלחוה זא .שעמ ושרד "ךרדב הנידמה,

 םיליפעמה תוינא תא דוצלו תולגל ,וניטילפב םיבנזמה ,םיטירבל רזעש ,הפיחב

 .הינמרגל וא ןיסירפקל הרזח ןחלשלו

 הלועפל רתויב םיבוטה םישנאה םירחבנ ץראב תוברה ח"מלפה תורשכה ךותמ

 .רזעילא היה הזו .ונלשמ דחא םחול לפנ ראדארה לע הפקתהב .םהיניב רזעילאו וז

 ותאשל וצר וירבח .המישמה עוציב רחאל ראדארהמ הגיסנ ידכ ךות עצפנ אוה

 לע רתי חטשב והתשי םא ,גרהיל םילולע םהש ,ןיבה עוצפה רזעילא םלוא .םהמע

 אוהו .םירבחלו החפשמל םולש רוסמלו וחדקא תא ונממ תחקל םהמ שקיב ,הדמה

 .למרכה תודרומ לע םד תתוש ידיחי ראשנ

 תא וריבעה םה .רקובה תועש דע חטשל םיטירבה וסנכנ אל םישקומ ששחמ

 ולחה אלא ,ושפנל והובזע אל םש םגו רקובב קר יתלשממה םילוחה-תיבל רזעילא

 רזעילא םהל הלגמ וניא ,םינורחאה םיעגרב ויבאכו ויעצפ ףא לע .תוריקחב ועגיל

 רקוב ותוא תוגלל ולכי הב) תבגמ אלו ןורקעמ והנהש ,םהל רסומ אוה .םולכ אלו

 ,רזעילא תמ ולא תוריקח ידכ ךות .(ןורקעב ןכ אל ,הלועפה תובקע

 דגנ יוכידהו תוללעתהה לע עירתהלו ביגהל אצי ,רבצה ןב רבצה ,רזעילא

 רזעילא .הירוטסיהב רתויב ירזכאהו לודגה חבטה יטילפ ,הפוריא תודהי יסיסר ויחא

 םא יכ ,ויחאב וגהנ הב תוירזכאה עמשל עזעדזהש רחאל ,חוצרל אצי אל "חלפה,

 ותמחלמבו ,הקיתשב רובענ אל הלאכ םיללעמ לעש ,ריהזהלו עירתהל ןואגב ךלה

 .לפנ וז

 ןיקרא לארשי .ז"שת בא םחנמ 'ד םויב ןורקעב הרובקל אבוה אוה

 ל"ז ןיקרא יכדרמ

 ירחא .הנחו יבצ וירוהל (1907 ראוניב 8) ז"סרת תבטב ב"כב הרדגב דלונ

 להנמכ ךכ רחאו ויבא קשמב דבע ביבא-לתב "הילצרה,, היסנמגב וידומיל תא ומייס

 תונורחאה וייח תונש עבש ךשמב .תורבח המכב רדה ירפ לש הזירא ירמחל ןסחמה

 דימת .םילשוריב םיפוצה רה לע "הסדה, םילוחה-תיבב הקלחמ להנמידיקפכ דבע

 םינוש םיסרוקב ףתתשה "הסדה,ב ותדובע ימיבו ותבשומב ."הנגה,ב ליעפ היה

 ויתוליל השוע היה 1947 רבמבונב 29 ירחא דימ .םידבועה רבח תא ךירדה ךכ רחאו
 לפנ (1948 לירפאב 7) ח"שת 'ב רדאב ז"כ לילבש דע ןיינבה לע הנגהבו הרימשב

 םישדח הדלונ הדליה .םידלי ינשו השא חינה .םילוחה תיב תנגהב ותרמשמ לע

 .םיריש רורצ -- ונובזעב .ולפנ ירחא
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 ל"ז (יתמרה) ץיבוניבור לאומש

 א"ערת תבטב 'טב ןילופבש ייוני'זורב דלונ

 -ליב .ההלבו רזעילא וירוהל (1911 ,ראוניב 9)

 ויבא יפמ תיסור ףאו ך"נת ,תירבע דמל ותוד

 ןייטצה ,"תוברת , היסנמיגב דמל ךכ רחא .הרומה

 -ורשכב ויעדוי לכ תא אילפהו תוברה ויתועידיב

 -סהל ףרטצה הרשע-שמח ליגב .םיריהזמה ויתונ

 רבע הרשע"הנומש ליגב ,"ריעצה"רמושה,, תורדת

 סרמב ."הירחש , הרשכהה ץוביקל אציו "ץולחה,,ל

 "הירחש,מ םירבח תצובק םע ץראל הלע 1

 ימי םימיה .אבסדרפכב "שבוכה, ץוביקל ףרטצהו

 -קח לעופכ דבוע אוהו ,הבשומב הדובעה שוביכ

 -תמר,ב וקשמ יסדרפב ךכ רחאו היסדרפב יאל

 בדנתה 1942 תנשב .ןורחאה ומוי דע "שבוכה

 (יתמרה) ץיבוניבור לאומש המחלמה רמג םע .םיפוחה רמשמב תרשו תורטונל
 .סדרפב ותדובעלו קשמל רזח 1945 תנשב

 אוה דדוב -- "תוצה ךותב, ץוביקב רשא ,םיינוגברה םייחה תלומה ךותב

 םלועבו ץראב ,קשמב השענה לכל ךורדו בושק ,שחרתמה לכל והנה רע .וידעומב

 תויתוברת תועפותו תורפס לע ,הרבחה לעו םייחה לע ויטפשמב יאמצעו זעונ ;לודגה

 ,הרבחה ןמ םיברעב לאומש קחרתמ -- הדובעל וירבח םע החישב ןיינעמ .תונוש

 תירבעה הרישה תאירקב קמעתמ אוה .הרישה לצב "םתרה תחת,, ושפנ םע דחיתמ

 יגיגה תא םג הלעי םימעפו תינרדומה תיסורה הרישב ,םיניבה ימי תרישב ,השדחה

 .בתכב ושפנ

 ,ובלמ ויוטב תא בצוח אוה -- הפודש הלמ לכ ינפמ דלוס ,הרגש לכ אנוש
 החוכ הב רומש ןיידעו הפדתשנ םרטש ,הפשמ ,םימודקדתפשמ ,ותמשנ יכבנמ הלוד

 דועב ,תינושארה היוהב ,תותשב זחאהל ,רתוח אוה תודוסיה תארקל יכ .ינושארה

 .וגממ םיקמחתמו םיטמשנ שממהו יוהה

 ,"לעופה ךרד.ב ,"רמשמ,ב ,"רבד,ב ,"הלעמב,ב רוא ואר וירישמ קלח

 ,ונובזעב םיבותכב ואצמנ םרתי ."םינפבמ,,בו ?תונוילג ,ב

 לע לאומש אצמנ ,שבוכה תמר לע השקה הפקתהה םויב ,1948 יאמב 14-ב

 'וב ותרחמלו ,הדמעה ךותל רדחש ,רודכ ידי לע עצפנו תימדק הדמעב ותרמשמ

 לע הכרעמה יללח ןיב הרובקל אבוה .ויעצפמ תמ (1948 יאמב 15) ח"שת רייא

 .ץוביקב ויתונש לכ דבע וב ,סדרפב עקרקה תקלחב -- שבוכה-תמר

 (ץיבוניבור) סניא הקלא
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 ידּוהיה ףּוּגַה

 ...אָלּפַה ץֶרָאָה ןִמ חַמָצ ְּךַא רֶפָּטַה אּוה ץיִּתַעָה ףּוּגַה הֶז
 ,ףּורָשַה ףּוּגַה רֶפֲאֵמ םָק ,הָנֹודיִז ןֵמְּזַה די הֶבְתַּכ וב

 ,אֵלָּכַהְו רֹוצַּמַה ץֶרֹוּפ אּוה ,רָפֲאָה ןִמ םֵּקַה ,אּוה לּוחַה ףוע
 ,בּונָיְו זָחֶאְי ֹוצְרֲאְּב .הָנֹודְנ לָבֵתְּב בֶּגְׂשִּמַה

 רָפֵס אּוה אוה ףּוּגַה - ַחּורָה אל ,חָפְרֶׂשִּמַה ןשעּב רַּמִּת אּוה
 ,םיִקיִּתַע ויקּוסְּפ .םיִרָפְּסַה ;םיִדֲאָה יִאָתִּב אָלְכָנ אּוה

 רֶפַחָו לאָעְרזִי יִקְרִּפ ּוא הָּפֹוריִאְּב םיִקָוְׁשַּב רַּכְמִנ אּוה
 ,םיִקּוקֲח ויָּפַדְּב םיִׁשָדֲח ,"םיִדּוהְּיַה ןובס, תֶמָתֹוחַּב

 ל"ז ץיבוקשומ יכאלמ

 31) ט"פרת טבשב ג"יב ביבאילתב דלונ

 תיבמ יוני'זור תב הינוס ומאל (1929 ראוניב

 .ץיבוקשומ ךורב ויבאלו ןתיול

 -לתב "הנויצ-סנ, יממעה רפסה-תיב תא רמג

 -לתב "הילצרה,, היסנמיגב ךכ"רחא דמל ,ביבא

 .ז"שת תנשב וידומיל קוח תא םייסו ביבא

 םישישקה םיפוצ רבח .יתגלפמ יתלב היה

 תנשב .יאטרופס .מ"גחב היסנמיגב ךירדמ .א"תב

 דעב "םטש, ש"ע דדונה עיבגה תא לביק ז"שת

 .חיסנמיגב תויביטרופס תויורחתה

 שקיב ןורחאה ןמזבו ינכמ סדנהמ תויהל ףאש

 תועוצקמה .םינוריוא תיינבב רקיעב םלתשהל

 .היפרגואיגו הקיסיפ ,הקיטמיתמ ויה וילע םיביבחה

 חמש .הנש הרשע שמח ןבמ ןוגראה רבח

 ינא ברעה ,אבא, :טקשב יל עידוה דאמ שגרנו

 ץיבוניבור לאומש

 'ץיבוקשומ יכאלמ

 תחקלו הרושה רבחכ דיקפת אלמל ליחתמ ינא םויהמו ,ןוגראל םינומא עבשהל ןמזומ

 ."ונצרא לע הנגהב ליעפ קלח

 דחוימ ןויצל הכז יכ דע ,הרזעל דימת ןוכנ ,ןויערל רוסמ ,בוט רבח היה אוה

 וירומ לע םג ביבח היה אוה ."וירבח לכ לע בוהא, :יממעה רפסה"תיב תודועתב

 ."הילצרה,, היסנמגב דוחיב

 לעב .הנפד ץוביקב הרשכהל וירבח םע אצי .היסנמיגב םידומילה םויס ירחא
 אוה היה רתויב םישקה םיבצמב יכ ,וירבח יל ורפיס .ומצעב חטובו היה ץרמ
 אבש םוקמ לכבו ,ברקה-הדשב הנושאר הרזעל ךירדמכ םש ןייטצה .םתוא דדועמ
 .לכה לע דימ בבחתנ הכרדהל



 -תיבב בכש ,וקושב עצפנ ,דלוס-רפכ לע ברקב ףתתשה יל עודיש המכ דע

 םע דחי ןיכהו ןונבלהו הירוס תולובגב םירויסב ףתתשה .אירבהו הירבטב םילוחה

 ןמזב .הירבט שוביכב ףתתשה .תולובגה לעש םירשגה ץוציפל תוינכת וירבח

 יננה לזמירב ינא, :ןעוט היהו רתויב םינכוסמה תומוקמב עיפומ היה תוברקה

 לכב ףתתשה וירבח ירבד יפל .הדימה לע רתי ומצעב ןימאה ."ינרקי אל רבד לכו

 .ןוילעה לילגב תוברקה

 עפוש אוהו ,הרצק השפוחל התיבה אובל קיפסה לפנש ינפל םימי הנומש

 .ץראה רורחיש לע קבאמב ותא דחי םיפתתשמ וירוהש ,הואג אלמ ,החמשו םייח

 הרקמל הנכומ תויהל הכירצ אמא לכ .בוט היהי לכה ,יגאדת לא, :רביד ומא לא

 ךירדמכ ורדסל וצר ."ביזכי אל אוה ,ךנבב יאגתת .יל יכבת לא תאו .רתויב עורגה

 ,אמא, :רמא עסנשכ ."ידעלב םחלהל ירבח תא בוזעא אל, :בריס אוה ךא ,ריעב

 ."אירבו םלש ךילא התיבה רוזחאו הנידמה תא ססבנ

 ויתופיאש תא םייק .םירצקה וייחב ביזכה אלש םשכ ,ותומב ביזכה אל אוהו

 רבח תלצהל ורהמב ,(1948 לירפאב 20) ח"שת ןסינב א"י םויב ושפנ תא רסמו

 תורהזא תורמל ,ןוילעה לילגב (עשוי יבנ) חכ רצבמ י"ע ברקה תרעס ךותב עוצפ

 .ודקפמ

 ,וב ונא םיאגתמ םלואו .בלב לודגה באכהו ונממ בוטה רכזה ראשנ םירוהה ונל =
 .רמה ףוסה דע ,וילע לטוה רשא ,ודיקפת תא אלימו ,ונתוא שייב אלש

 .ונכותב חצנל ךורב ורכז יהי

 ץיבוקשומ ךורב ויבא

 ל"ז רינשוק היבוט

 ומאל (1922 רבוטקואב 12) ג"פרת ןושחב 'בב םילשוריב דלונ רינשוק היבוט

 וירוה .ןועמש ויבאלו ,םילבחה השוע ,"קיניל,ה לאיתוקי תב יוני'זור תדילי רתסא

 .הינש הילעה יצולחו םיקיתו םיאלקח

 תא ומייסב .יאלקח קשמ םש היה וירוהל .לאקזחי רפכב דמלו לדג היבוט

 הליגר יתלב תונינעתה הליג םשו רוגיב רפסה-תיבל רבע םוקמב יממעה רפסה-תיב
 ךותמ .'וכו תובלצה ,תובכרה ,םינוש םייעדמ תונויסנ השע ומצעב .חמוצבו יחב

 הליג ץראה יבחר לכב םיברה וירויסב .תובושח תונקסמ איצוה הרעה ותולכתסה

 ומצעל לגיס ןמזה ךשמבו ,ץראב ועדונ םרטש ,םיחמצ לש םינוש םינזו םינימ

 .ללכב הקינטובבו ץראב חמוצה יחטש לכב תופיקמ תועידי
 דמל .הטיסריבינואל סנכנו ןוכיתה רפסה"תיב תא םייסו םילשוריל רבע - 

 וירקחמו ,תוברה ויתועידיב וירומ תא אילפה תונושארה םיתנשבו ,היגולואיב

 היגולויבב וייוליגו ויתונויער .םיקהבומ עוצקמ ילעב לש תולעפתה וררוע םייאמצעה

 המחלמ ןמזבש ,הרכה ךותמ ךלה תורישל .ותומ ירחא םירקוחל הבר הדובע וריאשה

 םג לבא ."ןמזהידוביא , לע דואמ באד יכ ףא ,תרחא ךרד ןיא ץראהו םעה םויק לע

 תולועפב ףתתשה .הינשל תחא תיברק הלועפ ןיב דמלו הגה יאבצה סיסבב ותבשב

 טבשב 'הב רוצנה ןויצע שוג תרזעל םשוחב ה"לה םע לפנו םילשורי תנגהל תובר

 דחי ותיוג הרבעוה םשמו ןויצעדרפכב הרובקל אבוה .(1948 ראוניב 16) ח"שת

 .(1949 רבמבונב 17) י"שת ןושחב ה"כב לצרה רהל שוגה יללח ראש םע

14 



 ל"ז לגס לאוי
 תוברקב ףתתשה (יוני'זורמ הפואה לרמש לש התב) השפו בקעי ןב לאוי

 ויתומצע ואצמנ אל וירוה ישופיח ףא לע .לפנ םשו םילשורי ירהב רורחשה תמחלמ

 .ךורב ורכז יהי .לארשי רבקל ואבוה אלו

 רבוג תחפשמ

 ;יל בתוכ ,ל"ז רבוג יבצו םירפא םיחאה לש םהיבא ,יכדרמ

 ותנקז תעל .וייח ימי בור תאזה ריעה בשותו יוני'זור ןב היה ,רבוג יבצ ,יבא,

 ."רעיוני'זור, לשרה םשב םש ארקנו קודורוהל רוגל רבע

 הז היה .יוני'זורבש הבישיב דומלל ינחלש יבא ךא ,קודורוהב יתדלונ ינא

 ךכ רחא היהש ימ) קינלוקש םהרבא 'ר לצא הרות יתינק .1903--1906 םינשב

 לש םינש ולא ויה .יבא יבורק לצא "םימי, יתלכא .יתבש 'ר לצאו (הרייעה ןקז

 ועיפשה ןהה םינשה ימשרו ,הרייעה תריוא תא יתגפסו ,יוני'זורב תירובצ הסיסת

 .לללח למד לבל ילע

 שיכל לבח יבשייתמ תא הקבר ותשאו רבוג יכדרמ םיכירדמ ןורחאה ןמזב

 ומרת הלא םימיב .הז שדח ץרא לבח בושי תווצמב םיליחתמה ,םיסונמ יתלבה

 .ןגמה ןרקל םקשמ תא רבוג הקברו יכדרמ

 .שיכל לבח לש תירוזאה הצעומה ר"ויל יכדרמ רחבנ םג הנהו

 תדלומה תנגה לע םשפנ תא ורסמ הינבמ םינשש ,תאזב העודי וז החפשמ

 .רורחשה תמחלמ ימיב

 ךוניחל הרוסמו יאלקחה הקשמ לע הדוקש ,הישעמב העונצ התיה וז החפשמ

 לעפמ לכל םעפ אל וסיגתה תובאה םג .םינבל ןמיס תובא ישעמו .הינב לש ןוכנ

 תעדל רשפא תובאה לעו םינבה לע .שממ תיאבצ הכרעמ לכלו ינויח יתובשיתה

 יקסבולוקוס ריאמ .ולפנש םינבה לע םיאבה םירמאמה ךותמ

 ל"ז רבוג םירפא
 "ונב 28) ח"פרת ולסכב 'דב תובוחרב דלונ

 -םיתש ליגב .הקברו יכדרמ וירוהל (1927 רבמב

 אצי באה .יממעה רפסה תיב תא רמג הרשע

 םירפאו ,םיקמעה דחאב ריעצ בשומ תכרדהל

 יצחו הנש הז ילש אבא, .קשמב הדובעל סנכנ

 רשא ,ימאל תצק רוזעיש ימ היה אל ...תיבב וניא

 ,תיבב יתראשנ חרכה ךותמו .לועה תחת הערכ

 שי ."האלה דומלל וכישמה ירבח לכש דועב

 ,תיבל באה בוש םע דומילב ךישמהל תומולח

 .הינשה תימלועה המחלמה תחקלתמ םיתניב לבא

 אבצל בדנתהל בושיה תא םיארוק תודסומה

 סייגתמ יתייה אבצה ליגב יתייה ול, .יטירבה

 קר תונקל לכונ לארשי-ץרא תא ...דימו ףכית

 ."התוריח לע םחלנו ונמד תא הב ןתינ םא

 רבוג םירפא ,ותואירבו וליג תאפמ אבצל באה תא םילסופשכו
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 תחפשמ ןעמל םתרוכשממ עבר שפנ רפוכ בדנל םיבייח םה יכ ,ותעד תא עיבמ אוה

 .ךכ לע םתוחו ותעד תא לבקמ באהו ,לייחה

 .ןולקלו תופרשמל םש םילבומ היתויחאו היחא .חונמ הל תאצומ הניא םאה

 "? תובהל זוחא לארשי תיב לכשכ ,ידוהי תיבב הילידיא םויכ היהתש ,רשפא םאה,

 וננה, :תובדנתהל םישנה תא ארוקה ,זורכ האורו בוחרב הנב םע תרבוע איהשכו

 לכבו תיבבו דרשמב ,תשורח"תיבב ,הדשב -- ךתדובע םוקמ לכב ךילא תונופ

 -- "? הז זורכב םינווכתמ ימל ,ךתעד המ, :הנב תא תלאוש איה ,"םש תֶא רשא

 תוירחאה תא םמצע לע םיחקול באה םע דחי אוהו .רענה הנע -- "אמא ,ךל,

 -עברא ןב קר זא אוהו ,שלש תב תוחאלו רשע ןב חאל הגאדה תא ,קשמלו תיבל

 יאדוב סייגתת ימא ,םישנ סויג היהי םא ,יתעדי, : שפנ קופיסב ןייצמ אוהו .הרשע

 ."הנושארה

 קשמל רזע קשממ רובעל באה תא דדועמש אוה ,אבצב םאה תויהב ךכ רחאו

 םיתנש רובעכו .קשמה ןינב לועב םתרנ אוהו .גרוברו רפכ בשומב אלמ יאלקח

 םש אלמל יואר רבכ אוה יכ ,התיבה בושל הנממ שרוד אוה ,אבצב םאה תורש לש

 ךלוה ינאו קשמל בושל ךילע וישכע, .יצחו הרשע שמח ןב ךא אוהו ,המוקמ תא

 תינענו הנב שפנל הניבמ םאה ."ילע ןגת ילש אמאש ,רתוי הצור ינניא .קשנל

 רובעכו .ןויסנ תורישלכ תורטונל הליחת סנכנ אוה התעפשהבו .ותאירקל דימ

 ךכ רחא .וירוה תמכסהב וליגמ שישק לש הוסמב ,אבצל סייגתמ אוה םישדח העשת

 תיראש םע םש שגפנ ,םיצנה דגנ הפוריא תיזחב םחול ,תירבעה הדגירבב תרשמ אוה

 ץראב ליעפ אוה 1946-ב אבצה ןמ ובושב .םתלפעהב לפטמו םהיניב דבוע ,הטילפה

 ףתתשמ ;בגנל תונושארה תודוקנה הרשע"תחא תילעב עייסמ אוהו ;הנגהה ינינעב

 ,םהיניב ברעתנ :םינצנ ףוחב "יקסניזול יאתבש, הינאהמ םיליפעמ תחרבהב
 .ץראל רזחוהו םיטילפה ןיב םש לעפ ,ןיסירפקל םהמע הלגוה

 לע הנגהב .הקלחמ דקפמכ בגנב תולועפב ףתתשה 1947 רבמצד תישארמ

 תופחל ידכ ראשנ ,הביבוק רפכב ורצבתהש ,תויקאריע תויפונכ דגנ םולש תריט

 רודכמ עגפנ זא .םתשמחת הלזאש םושמ גוסהל םהילע דקפ רשא ירחא ,וירבח לע

 םירשע ןב ךא זא אוהו ,(1948 ץרמב 26) ח"שת 'ב רדאב ו"טב היה רבדה .לפנו

 עיפוהש ,"םיחאה רפס,ב וללכנ ויבתכממו ונמוימ םיעטק .םישדח העבראו הנש

 רפלא הקבר "הדסמ,ו םיבשומה תעונת תאצוהב י"שתב

 ל"ו רבוג יבצ
 הקברו יכדרמ וירוהל (1931 יאמ 16) א"צרת רייאב ט"כב גרוברו רפכב דלונ

 ותוקיבדבו ותוישרשב וילע עיפשהש ,םירפא לש ריעצה ויחא רפכה יבשיתממ

 .ובהאו יאלקח קשמ לועב ךר ליגב םתרנ ויחאכו ,רפכב רפסה-תיב תא םייס .המדאב
 תונויסנבו םיבתכמב ,תומישרב יוטב האצמש ,ובש ררושמה תמשנ התלגתנ ותונטקמ

 .יצחו הרשע שש ןב קר זא אוהו ,ךורדו בושק ותאצמ תויממוקה תמחלמ .םייטויפ

 תאו ויכרדב תכלל עבשנ ורבק לע .םירפא ויחא לפנשכ והאב לודגה עוזעזה

 ,תיאבצ רזע תקלחמל הפכה ינב לכ םע דימ אצי ויחא תומ ירחא .אלימ וז ותעובש
 סנכנ ;בצמה תרמחה םע .גרוברו רפכ תביבסבש תיזחה יוקב םיטלשמה לע הרמשש

 דמעמ וקיזחה וב ,שאונו ךורא ברק ירחא ,(ץלח) תייקילוח דיל .ח"מלפ תורושל
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 דודג תוחוכ ינפב םירענ םישלש רשאמ רתוי אל

 -חמה לע אוה הפיח ,םירצמה לש םיניוזמו םיל

 'אב היה רבדה .לפנ םשו הדיחיה המגרמב הקל

 .(1948 ילויב 8) ח"שת זומתב
 -יצי וראשנ םינורחאה וימי לש וז הפוקתמ

 ,(ריש) רורד :ןברקהו לעפמה לע תודחא תור

 "מאה לכלו ומאל שידקהש ,(הזורפב ריש) אמא
 "רבקה תריש, ,הכרעמב ןהינב תא ולכשש ,תוה

 ואבוהו ויתומצע ואצמנ הנש רובעכ קר ."רשנה,ה

 דרו רפכב יאבצה תורבקה-תיבב םימלוע תחונמל

 דחאב ותאווצכ ,םירפא ויחא םע דחא רבקב גרוב

 דיל ינורבקי -- ינא ףא לופא םא, :ויבתכממ

 חול ."םלועל אריא אלו יתארי אל ודיל .םירפא

 : תורח וילעו תובצמה יתש תא רבחמ שיש

 "ודרפנ אל םתומבו םהייחב םימיענהו םיבהאנה,
 רבוג יבצ

 תיראשמ םישדח םילוע לש בשומ לע "םיחא רפכ,, םשה ארקנ םיחאה ינש רכזל

 י"שתב עיפוהש ,"םיחאה רפס,ל וסנוכ םיחאה יבתכ .(גרוברו רפכ דיל) הטילפה

 ."הדסמ,ו םיבשומה תעונת תאצוהב

 (*רורְּד

 ,םֶחְּבְזִמ ׂשֶבָכְו םיִּמַע ןֵּבְרִק .יַחַא
 - .םָחָה םָכְמִדְבּו לֹוכְׁשִּב םיִסְסֹוּבְתִמ
 ,דָרּומ שאר ּומיִרָה ,ףֶלֶצִמ וג ּוריִׁשִיַה
 "!דְדיֵה , תעּורְתִּב ּודיִרֲחַה הָשּוחְנ יֵמְׁש
 "לֵבֵּת יֵבְׁשֹוי תַאְלְח ,דָנְו רּוזָּפ םָע יֵנְּב

 - ,לֵאָו םָדָא יִפּודְר ,לֶכָנ לָּכ ףֶרט
 !רֹוא-םֹוי אּוה ּונְל יִּכ ,רֶחַּמַּב ּוניִמֲאַה
 !רֹורְּדַהסֵנ ּופיִנָה טָמ רֶהֹוס םַעַרְּב
 ,בָזָּכ תַחְטִבּו תֶלוַא- תַוְלַש לַא ַא
 ...!בֶרֶּקַה יִרָזְכַא דוע ,ּךרָא דוע הֶליֵּלַה

 ,םיִלָלֹוע רַׂשְּב תַעֵבְׂש חָמָדֲא ןֶטָּבִמ
 :םיִלְלֲח ןֵׁשָדְו תֶקָנֹוי תֹוקֹוניִּת דַשְל
 ,ץֵק-ןיִא בֹואְכַמְּב םָׁש - םיִנָׁשְבִּכ רַפאֵמ
 ,ֵלַּפְתִּת ןָבָאְו ַחְלַחְתִי לאש -- ּומָשְל
 .רֶפֶאְו רָפָעְל ּוניֵתֹובְבִר ּויָה
 ,רֵבָּקַה יִּכַׁשְחַּמִמ ,"םיִּיַח תֹורֹוּב,ָמ

 ,ח"מלפל ותאצ םע בתכנ ,ןורחאה וריש *
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 ,םיִא קֶנֲחַמ רּוחְרַח עֵמָּׁשִי דוע םֶש
 1םֹוהְּתַה יֵעְּמִמ הָלֹוע םיִמיא-תֹוקֲעַז דַה

 םָא-יֵדְלִי רַשְּב יּוׂשָע "םָדָא ןֹוּבַס, יִּפִמ
 :םֶהיֵחְצַרְמ דַיִמ םֶּדַה יִמְתַּכ ץחרל
 ,רֹוּב לָּכ יֵתָּכְרַּיִמ ,םיִרָבְק תֹויְלְּכִמ
 !רֹורְּד םָׁש ּונְנְרִי דיִּטַּב םיִקְלֹוּד םיִדָלְׁש

 ,םָלֹוע אֹולָמִּב ּהָנְׁשִי הָרֹוכְמ ּונָל ףא
 ,םָח תִיַבּו טְלְקִמ ,ץּוצְר ול טָלְפִמ

 םֹוקֵמ ןיִא ּהָל ץּוחְמ !איִה ּונָל ְּךַא - הֵּנַטְק
 !םֹורָמ'יֵמְׁש תַחַּתִמ ףָּדְרִנ ,יּוסָׁש םֹאְלָל
 ,רֹוגָמ"תֹורֲעַסְו אָרָּפ-תֹופּוס ּוליִליֵה
 !רֹורְּד :ּוניִפְּב ןֹונְמֶה :רֹוחָא עַתָרָנ אל

 !בָאְו םִא טּוחְׁש ןֵּב !תֶוָמְּב ואְרָיְּת יִמ
 !ףֶרֶׂשֶנ לֶלֹוע יִבֲא !הָחּובְט םֶאְל תַּב
 !בֶרָּקִל אָנ ּונֹוּכִה ,ְּךרֶּבַה ּוצְּמַא !םיִחַא
 !בַר"אֹל ןֵּבְרִק לָּכ !טַעְמִּת - תֶּתַמ לָּכ
 ,םֶּדַּב םֵּלַׁשְמ הָיְוְרָל םַּג תַחַנ אל

 ..!םָלֹוע אֹולְמ--ּוניֵלְפֹונ 1 לֹפְנִּב אָריִנ הַמ

 !רֹומְזָמ-ריִׁש ּומיִעְרַה ,וג ּוריִׁשיַה ,רֹורְד יֵנְּב ,ֹוה
 ! רֹוּדַה םיִשָש ןיֵּבִמ הָכָז רֶׁשֲא .םָכְרֹוד יִרְׁשֲא

 ,הָרֹוכְמיִץָרֶא ְּךַמָמְדִא לע ןירוח יֵנְּב
 !הָרֶעֶּסַּכ שָפח יֵנְּב ,זּוזָע-רּוצָּכ םיִנָתיִא
 דֹוהיׁשּודְּג ,םֵח ,אּוה בוט ואָמָא ,יָניִצְּמַא ְךַבִלְל

 !דֵּנְבִנ אל חַצֶנֶל :ּונָא םיִעָּבְשְנ ְּךֶל
 ,רמא* איַּג לֶא איִּג - רֶה לֶא רַה :ּוניִזֲאַה

 ,רַעְסַי םֶיָל םֶי -- דֶׁשֲא יַלֲא דֶׁשָא
 :םעֶרִי קוצ לֶא קוצ ,קַעְזִּת םֹוהְּת לֶא םֹוהְּת

 ..!םָע ,הפ ןיִרֹוח יֵנְּב ,הפ םֶּתַא ןיִרֹוח יֵנְּב

 רבוג יבצ

221008 



 'נטעטש א ןעוועג זיא לאמא

 שטיוואמארבא ףסוי

 לטעטש א ןעוועג זיא לאמא

 ,רעטלעק רעד זיא לופ דיילק ןיימ זיא טברַאפעג --

 ; רענייא רָאנ ןיב ךיא ןוא ;ןייוו ןגיטולב ןופ

 ,ןפורעג רעקלעפ יד ןטערטעג רעטלעק ןיא

 ו רענייק יא ןעמוקעג ו ןיילַא רענייא -- ןוא

 (ץרפ .ל .י -- "והיעשי ןופ,)

 יד .שיאערבעה ןיא ןבעגעגסיורא ןוא ןבירשעג זיא "יוני'זור רפס, ךוב רעד

 םענערַאוועג-בורח םעד ךָאנ הבצמ א יוו ןעניד ףראד רעכלעוו ,ךוב ןופ רעבעגסיורַא

 תוליהק עישידיי יד ןופ גהנמ ןטלַא םעד יירט ןביילב טלָאװעג טימרעד ןבָאה ,לטעטש

 ,טקַאפ רעד ןעוועג םרוג ךיוא טָאה וצרעד .שדוק-ןושל ןיא סקנפ-טָאטש םעד ןריפ וצ

 סָאוו ,רעיָאנשזָאר לָאצ עטסערג יד גָאט וצ טנייה ךיז טניפעג לארשי ןיא אד סאוו

 ,סָאד ךיוא יוו ,תונורכז ענייז טימ ךָאנ ןבעל ןוא לטעטש סָאד טוג ךָאנ ןעקנעדעג

 -וצסיורא דנַאטשמוא ןעוועג זיא דנַאברַאפ-רעיָאנשזַאר רעקידלארשי רעד רָאנ סָאװ

 ךארפש ןיא טניישרעד ךוב רעד סָאװ רעדנווו ןייק טשינ עקַאט זיא .ךוב ַאזַא ןבעג

 .לארשי ןופ

 ביוא ,ןיילַא ךיז יירט ןעוועג טשינ רעבָא טלָאװ ,קרעוו-קנעדנָא סלַא ,ךוב רעד

 ,טבעלעג טָאה לטעטש סאד רעכלעוו ןיא ,ךארפש יד ןגיוושרַאפ ןצנַאגניא טלָאװ רע

 ןלעטש רימ סָאװ ,הבצמ רענעבירשעג רעד ףיוא .ןרָאװעג ןטינשרַאפ ןוא ןפַאשעג

 ,לארשי רבק וצ קידנעמוק טשינ ןעמוקעגמוא ןענייז סָאװ ,עטנעָאנ ערעזדנוא ךָאנ

 יד ,סעמַאמ ןוא סעטאט ערעודנוא ןופ ךַארּפש יד ןענָאמרעד וצ ביוחמ רימ ןענייז

 רימ ןעוו ,תוכרב ןוא ןרערט טימ טיילגַאב זדנוא ןבָאה ייז רעכלעוו ןיא ,ךַארפש

 ףארּפש-רעטומ רעקידלטעטש רעזדנוא ךָאנ רכז סלַא .טזָאלרַאפ לטעטש סָאד ןבָאה

 .שידיי ןיא לטיּפַאק-בָאגוצ םעד אד רימ ןעגנערב

 ןיא ןבעג רימ ןלעוו ,ןרָאוועג טלייטעגוצ זיא סָאװ ,ץאלפ ןטצענערגַאב ןבילוצ

 ןטלַאטשנַא עריא ןוא יָאנשזָאר רעביא קילברעביא םעניימעגלא ןא רָאנ לטיּפַאק םעד

 ןעניפעג רענעייל רעד טעוו םיטרפ .ןורכז ןיא זדנוא ייב ןבילברַאפ זיא יז יוו יוזא
 .אפוג ךוב ןיא

 א +

 'חה י"ע בתכנ ("הרייע םעפ התיה,) "לטעטש ַא ןעוועג זיא לָאמַא, : שידייב הזה קרפה *

 יוניזור לע תיללכ הריקס הזה קרפב ואצמי תירבע םיארוק םניאש הלא לכ .ץיבומרבא ףסוי

 .הנורחאה הפוקתב היבשות ייח לעו

199 



 ריא ןעקנעדעג רימ יוו יאנשזאר

 ןכיילג ריא ןופ ךעלטעטש ערעדנא עלא יוו לטעטש א ןעוועג זיא יָאנשזָאר
 ןשיווצ תורוד-רוד ןופ ןסקאוועגנייא לטעטש א ,דנַאלסורסייוו ןוא עיסעלַאּפ ןיא
 טימ ךייט א ןבענ ,רעמיוב ענעזאירעב טימ ךעלגרעב ןבענ ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ
 ,סנסעזעגנייא ןוא סטלַא ןַא לטעטש ַא .סעקנָאל עקיפמוז ןוא קירב רענרעצליה ַא
 ןיוש טָאה סָאװ ןוא ןרָאי רעטרעדנוה ןופ עטכישעג ַא ךיז רעטניה ןיוש טָאה סָאװ

 -עגסיוא יז טָאה הפרש רעסיורג רעדעי ךָאנ .לָאמ עכעלטע ןעזסיוא ןייז טיינאב

 רעזייה עטרעיומעג ףיוא רעכעד ענעיורטש יד טימ ךעלזייה עקירעדינ עריא טשיוט

 טימ ןסַאגטפיוה יד טריקּורבעגסיוא טייצ וצ טייצ ןופ ;סעקלעכאד עטיור טימ

 רעדיוו ןוא סנעמיוק יד טכעלַאקעגּפָא ,סעקענאג יד טיינאב ;רענייטש עסיורג

 .קיטומ ןוא גנוי ןעזעגסיוא

 ;ןעמָארק ןדָאר עטלּפָאד ייווצ טימ קראמ ןסיורג א יִאנשזַאר טָאה טאהעג ןוא
 -רעטסיולק עסיורג ןוא סמערוט-םימלצ עכיוה טימ סרעטסיולק ייווצ ייז ןבענ ןוא

 רעזייה עשיחלג יד רעמיוב טימ ןסקאווראפ ןענאטשעג ןענייז סע עכלעוו ןיא ,ףייה

 -רַאפ לטעטש סָאד ךיז טָאה קרַאמ םעד ןופ .טניה עזייב ןוא םיתרשמ ערעייז טימ

 ךעלסעג ןוא ןסאג עריא טימ טיירפשעצ קידתובחרב ךיז ןוא ןטייז עלא ןיא טגייווצ

 -- ןסאג טפיוה ייווצ יד ןעוועג ןענייז ןסאג עטסגנעל יד .חטש ןסיורג רָאג א רעביא

 בילוצ קידובכב רעמ ןעוועג ךיז ייב ןענייז ייז .סַאג רענליוו יד ןוא סַאג סָאלש יד

 ןקירבַאפ יד בילוצ ,רעניווונייא עשיתב-לעב ערעייז ןוא רעזייה ערעסערג ערעייז

 ןעוועג ןענייז ייז סָאוו םעד בילוצ ךיוא ןוא ןעוועג טרָאד לָאמַא ןענייז עכלעוו

 .ןסַאג עשידיי טכעה

 סַאג א ןגעוו ךיז טדער סע זַא ,ןיוש טזייוו ןיילַא ןעמָאנ רעד -- ,סַאג סָאלש יד

 טשרעהעג ןוא טבעלעג לָאמַא ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ץַאלַאּפ ןשירָאטסיה ןַא טימ

 ןרָאװעג טנערבעגּפָא זיא ץַאלַאּפ ןופ לייט רעטסערג רעד ,תמא .ןטַאנגַאמ עשיליופ

 ןעזעגסיוא טָאה לייט רענעבילבראפ רעד ךיוא רעבָא ,גירק-טלעוו ןטשרע םעד ןיא

 -עגוצ טָאה ןח ליפ .תובישח עלעיצעפס א לטעטש םעד ןבעגעגוצ ןוא טנַאזָאּפמיא

 ןכרוד טלגנעלשעג ליטש ךיז טָאה סָאװ ,לכייטדלַאנאק סָאד סַאג סָאלש רעד ןבעג

 סָאד זיא סאג-רענלימ יד רעטעפש ןוא סַאג-סָאלש יד קידנדיינשרעביא .לטעטש

 -נײרַא ךיז ןוא לסעג רהנה-רבע ןופ סעקנָאל יד רעביא ןסָאלּפעג ךאלעמַאּפ לכייט
 ,ךייט רעיָאנשזָאר ןיא ןסָאגעג

 לָאמַא זיא סָאװ ,לימ רעסַאוו רעסיורג א ךָאנ ןעמָאנ א -- ,סאג רענלימ יד

 ךיוא .ערעיזָא רעכעלטסניק רעד טימ ךייט ןבענ ,סַאג רעד ןופ קע ןיא ןענאטשעג

 -רבע ןזיב רעיומ רעקיקָאטש ייווצ סלאבאס ןופ קידנבױהנָא ,טאהעג טָאה סַאג יד
 סאג ןופ לייט עטייווצ יד .ךעלקירב עכיוה טימ רעזייה עטרעיומעג -- לסעג"רהנה

 .ןטאטשראוו רעדעל ןוא סעינראבראג עסיורג עריא טימ טריצלָאטש טָאה

 זיא ,ריצאפש ןפיוא ןזָאלסױרַא ךיז טגעלפ םלוע רעד זַא ,טכַאנראפ תבש
 ""תבש ןיא עטצופעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ טימ לופ ןעוועג סַאג-רענלימ יד ךיוא
 .קירוצ ןוא ןיהַא טריצַאּפש ךעלעמַאּפ םישובלמ עקיד

 -םלוע ןופ טרעדנוזעגּפָא לעיצעפס ךיז טלַאוו רע יוו יוזא ,טייז א ןָא לסיבַא
 ענרעצליה עניילק ןשיווצ .ףיוה-לוש רעיָאנשזָאר רעד ןענאטשעג זיא ,טייקיד'הזה

200 



 רענייא טנעָאנ ןענאטשעג ןענייז ץַאלּפ ןטמיוצעגמורא-טשינ ןטיירב ַא ףיוא ךעלזייה

 -- "לוש עסיורג יד, ןעוועג זיא ייז ןשיווצ רעטסכעה רעד .םינינב יירד ןטייווצ םוצ

 -בלַאה ןא טימ ,רעטסנעפ עכיוה עלָאמש טימ ןינב רעטכעלַאקעג"סייוו ךיוה א

 ןוא ץַאלּפ ןופ ןָא-ןביוא םעד ןעמונראפ טָאה לוש יד .ךַאד םענעכעלב ןקידכעלייק

 וצ טנעָאנ .ףיוה-לוש ןצנַאג םעד ןעזסיוא ןקידסוחי ןטלַא ןייז טימ טניישאב טָאה

 ,טנעוו עיורג עקיד ענייז טימ "שרדמיתיב רעיומ, רעד ןענאטשעג זיא לוש רעד

 קידנעטש זיא סָאוו ,ןייד רעד ןוא בר רעד טנוואדעג טָאה סע ּווו שרדמיתיב רעד

 טייז א ןיא לסיבַא .תוינשמ הרבח ןוא ס"ש הרבח טימ ,םיללפתמ טימ לופ ןעוועג

 ,ס'הכאלמיילעב יד טנוואדעג ןבָאה טרָאד ,"שרדמ תיב םיליהת, רעד ןענאטשעג זיא

 ; ןענעייל ןוא ןענוואד םייב ןייז ךיראמ ליפוצ ןביולרעד טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה ייז

 ,"בקעייןיע, ןענרעל טימ ךיז ןענעגונאב בירעמ ןוא החנמ ןשיווצ ןעמ טגעלפ ָאד

 .םיליהת ךעלטיּפַאק רָאּפַא ןגָאז טושפ רעדָא

 עכלעוו םישרדמ יתב ייווצ ךָאנ ןעוועג ןענייז םינינב יירד יד ןופ טייוו טשינ

 הדוגא , רעקיקָאטשדייווצ רעד :ףיוה לוש ןופ לייט א יוו טנכערעג ךיוא ךיז ןבָאה

 ראפ ןוא "םיחרוא-תסנכה, רַאפ טרָא ןַא ןעוועג זיא סע ןכלעוו ןיא ,"שרדמ"תיב

 .םינינמ עקידנעטש עריא טַאהעג ךיוא טָאה סָאװ ,"הרות-דומלת , יד ןוא ,הבישי א

 ריתב עייר א טגָאמרַאפ יָאנישזָאר ךאנ טָאה ףיוה-לוש ןופ םישרדמייתב יד ץוח

 ,רהנהירבע ,סניקייח ,סעשטיווָאנעשרעג) טָאטש ןופ ןלייט ערעדנַא ןיא םישרדמ
 .(ןינמ רעשידיסח ןוא םיחאה

 רעייז טימ ןעמעש טפרַאדעג טשינ ךיז ןבָאה יָאנשזָאר ןיא ןסַאג עקיטייז יד ךיוא

 "רעד רעבָא ןבָאה ייז ,טריקורבעגסיוא עלא ןעוועג טשינ עקאט ןענייז ייז .ןעזסיוא

 ןעגנאטש ענרעצליה ןופ סענאקרַאּפ טימ טמיוצעגמורא ןפיוה עסיורג טאהעג רַאפ

 ןעוועג ןענייז ןגעקַאד ,רענעלק ןעוועג ןענייז אד ךעלזייה יד .רעטערב עקיציפש ןוא

 ןייטש ךעלזייה עניילק יד ןגעלפ טייצ רעמוז ןוא :רעדעס ןוא רענטרעג יד רעסערג

 רָאנ ןעוועג זיא ךעלמייה טשינ לסיבַא .סנירג ןיא ןעקנוטעגנייא ןצנַאגניא טעמכ

 תוחיר עטשימעג יד טליפעג קידנעטש טרָאד ךיז ןבָאה סע .לייט ןשיוג םעד ןיא

 ןגָארטעג ךיז ןבָאה ןפיוה ןוא ןלאטש יד ןופ ,טסימ עטליופעג ןוא ייה ןשירפ ןופ
 .טניה ןופ יירעליב יד ןוא תויח עקיבוטש ןופ תולוק

 רעמינָאלס ןשיווצ ,לָאט ןטיירב א ןיא טגיילעגסיוא ןעוועג זיא ץלא סָאד

 ; טייז רעטייווצ רעד ןופ גרעב עטייוו רעקסיװָאקלָאװ ןוא טייז ןייא ןופ ךעלגרעב

 -בלאה רעטעקאנ רעד גראביסָאלש ןופ טקוקעגּפָארַא טָאה ץלא םעד ףיוא ןוא
 .ץַאלַאּפ רעקידתודוס רעטנערבעגּפָא

 ןדיישאב ןוא קיטראננייא

 ,תושפנ טנזיוט עכעלטע ןופ הליהק עשידיי א טבעלעג טָאה יָאנישזָאר ןיא

 -- ןבעל ןקיטרַאנגייא ריא ןרָאי רעטרעדנוה ןופ ףיולרַאּפ ןיא טריפעג טָאה סָאוו

 ,דמערפ ןבילברַאפ קידנעטש זיא סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעשיוג א ןופ טייז רעד ייב
 .ךעלטנייפ לייטנטסרעמ ןוא טרעדנוזעגּפָא

 -ארטעגסיוא םענעגייא ןייז טימ ןעגנאגעג זיא יָאנשזָאר ןיא ןבעל עשידיי סָאד

 ארומ ןָא ,ןעוט ןוא ןעניימ םיוג יד סָאוו םעד טימ ךיז קידנכער טשינ ,געוו םענעט
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 ןענייז ןדיי יד ייז אקוד רָאנ ,םייוג יד טשינ יוו יוזא ץלָאטש ןוא רעכיז ,דחפ ןָא ןוא

 ןבָאה טייקיטליגכיילג ןוא לוטיב ןימ א טימ .ןעמעלא ןוא ץלא ןופ םיתב-ילעב יד

 ידכ ,געמ ןעמ ןוא ףרַאד ןעמ סָאװ סָאד ןָאטעג ,ןבעל ןדײשַאב רעייז טבעלעג ןדיי

 ןעוועג ןוא םיבוט םישעמ ןָאטעג ,הרות טנרעלעג ,דובכ טימ ןייז וצ סנרפמ ךיז

 .ןטייל רַאפ ןוא טָאג ראפ ןדיי ערשכ
 ךיז ןדיי רעיָאנשזָאר טייהרעמ יד טָאה טנעגעג ןיא ןדיי עלַא טימ ךיילגוצ

 יַאנשזָאר ןעוו טייצ א ןעוועג זיא סע .יירעקרעוודנאה ןוא לדנאה ןופ ןעוועג סנרפמ

 -שזָאר יד .סעינראבראג עסיורג ןוא ןקירבַאפ-ןיפש ןוא-בעוו עסיורג טאהעג טָאה

 ןיא קרַאמיץַאזּפָא ןַא ןבָאה ןגעלפ ןלעפ עניד יד ןוא עקיד יד ,ןקעד ענעלָאװ רעיִאנ

 ,רעירַאטעלָארּפ עשידיי טגָאמרַאפ יָאנשזָאר טָאה טלָאמאד .טלעוו רעסיורג רעד
 -ןיול עשידיי ןַאד ןעוועג ןענייז סע .ןיולדגַָאט רעייז ןופ רָאנ טבעלעג ןבָאה סָאװ

 .סעראבראג ענעקורט ןוא עסאנ עשידיי ,סעקראלופש ,רערעש"ןטעק ,רעניפש ,רעבעוו

 ,טפאשרעה רעשיליופ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 -נאוועג ןבָאה טיילעגנוי רעיָאנשזָאר ליפ ןוא טרידיווקיל ןקירבַאפ עלא ךיז ןבָאה

 רעטצעל רעד ןיא .טלעוו רעסיורג רעד ןיא הסנרפ טכוזעג ןוא םימי רעביא טרעד

 .ןטאטשרַאוו עשהכאלמ-לעב ןוא ךעלמערק ערעייז ןופ טבעלעג ןדיי יד ןבָאה טייצ

 א טאהעג ,לימ א עדנערא ןיא ןטלאהעג ,םיצירפ טימ טלדנַאהעג ןבָאה עקינייא

 ןעוועג ןענייז לדנַאה-ץלָאה ןוא דלאוו ןופ םיניבמ יד .ןפנָארב ףיוא לָאּפָאנַאמ

 סעינלָאמס טיובעג ,ןקאטראט טלעטשעגפיוא ,רעדלעוו ןופ סרעקארב ןוא רעלטימרַאּפ

 .ןיטנעפרעט ןוא עלַאמס טנערבעג ןוא

 געט-קראמ יד ןוועג רעיאנשזָאר יד ראפ ןענייז הסנרפ ןיפ רוקמ רעגיטכיוו א

 ןופ םירעיופ יד ןרָאפ-ףיונוצ ךיז ןגעלפ סע עכלעוו ףיוא ,ןדירַאי עסיורג יד ןוא

 ;ךעלטעטש עטנעאנ יד ןיפ רעלדנעה-דרעפ ןוא םיבצק יד ,רעפרעד עקימורא יד

 ןוא ןעמָאװש עטנקירטעג רָאה-ריזח ,לעפ-ןסקופ ןפיוק ןעמוק ןגעלפ םירחוס

 .תורוחס ערעדנא ןטראס יילרעלא ןוא סעדגַאי

 ןעוועג ןענייז לטעטש ןבענ .רעטעברא-דרע עשידיי טאהעג ךיוא טאה יָאנשזָאר
 עכלעוו ,םירעיופ עשידיי טימ (עינָאלָאק עיינ ןוא עטלַא יד) רעפרעד עשידיי ייווצ

 עשייוג יד יוו יוזא טבעלעג ןוא טעברַאעג ,טפאשטריוודנאל עשיפרָאד א טריפעג ןבָאה

 ןשיווצ ןעוועג ןענייז ןדיידעינָאלַאק רעיִאנשזָאר יד ןופ לייט ַא .טנעגעג ןיא םירעיופ

 -עגסיוא ןענייז עקינייא ,לארשי-ץרא ןיא סעינָאלַאק עשידיי ןופ רעדנירג עטשרע יד

 .סעינאלאק "אקיא,, עקיטראד יד ןיא טצעזאב ךיז ןוא עניטנעגרַא ןייק טרעדנאוו

 -דרע ןעוועג ןוא סעינָאלָאק יד ןיא ןציז ןבילבעג זיא רעבא לייט רעטסערג רעד
 .רעטעברא

 ןוא אוואלוואפ : ןעוועג ןענעז ןעמענ עלעיציפַא ערעייז) "סַעיִנָאלָאק,, ייווצ יד

 רעטשרע רעד יַאלָאקינ רַאצ רעד .1850 ןיא ןענאטשטנע ןענייז (ַאװָאניטנַאטסנָאק

 ןוא רעפרעד ןיא ןצעזאב וצ ךיז תוחפשמ עשידיי עטלייצעג טביולרעד ןַאד טָאה

 תוחפשמ 30 טצעזַאב ןַאד ךיז ןבָאה אוואלוואפ ןיא .טעברַא-דרע טימ ךיז ןעמענרַאפ

 ,ןדָאב ןיטַאיסעיד 20 ןגָארקעג טָאה החפשמ עדעי .15 -- ַאװָאניטנַאטסנָאק ןיא ןוא

202 



 תובא פוחי

 טלויצרעד ןרעוו סאוו סעדנעגעל ענייז ןוא עטכישעג ןייז טאה לטעטש סעדעי

 ענרענייטש יד ףיוא ןוא טעמרַאפ ףיוא טקיבייארַאפ ,סקניפ טָאטש ןיא ןבירשַאב ןוא

 ריא ןוא טײהנגנַאגרַאֿפ עכייר ריא טאהעג ךיוא טָאה יִאנשזַאר .תובצמ-םלוע-תיב

 ןיילא ךיז ייב קיד'בושח ןעוועג ןוא טריצלאטש טאה יז ןכלעוו טימ תובא סוחי

 .םינכש עריא ייב ןוא
 ."יאנשזאר ישודק, יד ןעמענראפ טאלביסוחי רעיָאנשזָאר ןיא ןָא-ןביוא םעד

 קירוצ ראי 200 טימ יָאנשזָאר ןיא ןעשעג זיא סאוו לובליבדטולב א טימ השעמ א

 ןפרָאװעגרעטנוא ןבָאה ,לארשי יאנוש, םייוג ,(ןטייצ סיקצינלעימכ ךאנ ץרוק)

 ןבָאה ייז זַא ןדיי יד טקידלושַאב ןוא רעלעק ןשידיי ַא ןיא לגניי שיוג ןכַאטשעג ַא

 טאה סע .תוצמ ןקאב םייב טולב ןייז טימ ךיז ןצונאב וצ ידכ ,טעליוקעג לגניי סָאד

 טייל עגנוי ייווצ .ןרעוו טגרהעגסיוא ןלאז ןדיי רעיָאנשזָאר עלא זא טארדעג ןאד

 ךיז ןוא ןעוועג בירקמ ךיז ןבאה להקה ישאר יד ןופ היבוט 'ר ןוא לארשי 'ר

 -לעצנייא עלא טימ עטכישעג עצנאג יד .םיניילת יד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגעביא

 טגעלפ הנשה שאר ."םישודקה תעד, :ךוב םעד ןיא ןראוועג ןבירשאב זיא ןטייה

 רד רכז םוצ החילס עלעיצעיפס א ןרעוו טגאזעג םישרדמ יתב רעיָאנשזאר ןיא

 .םישודק

 -אסכ רעיָאנשזָאר ףיוא .םינבר עריא טימ ןעוועג ץלָאטש ךיוא זיא יִאנשזַאר

 ערעייז טימ ןראוועג טמיראב ןענייז סאוו ,םינבר עטסווואב ןסעזעג ןענייז תונברה

 רעד ,ףסוי 'רב ןתנוהי ברה ,ייז ןשיווצ .רוטארעטיל רעשינבר רעד ןיא םישודיח

 -טרעוו א ,(1720 ןיא טרופקנארפ ןיא טקורדעג) "לארשיב העושי, רפס ןופ רבחמ

 קחצי ברה .שדוחה שודיק ןופ גנורעלקפיוא עשימָאנָארטסַא א טימ ךוב רעלופ

 תולאש ךוב א ייז ןשיווצ ,רעכיב עגיטכיוו עכעלטע ןופ רבחמ א ,רבח קיזייא

 לפמיג יכדרמ 'ר ברה .(א"ירת ןיא עשראוו ןיא טקורדעג) "םלועדןינב , תובושת ןוא

 רצ ןטָארטעגוצ ןבאה סאוו םינבר עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סאוו הפי

 ןופ םירעיופ עשידיי לייט א ןריפוצרעבירא ןפלאהעג ךיוא טאה רע ,"ןויצ יבבוח,

 ךיוא זיא וא (ןורקע ןופ רעדנירג יד) לארשי-ץרא ןייק סעינאלאק רעיַאנשָאר יד

 קראטש ןעוועג זיא יָאנשזָאר ןיא םינבר עטצעל יד ןופ .םילשורי ןייק ןעמוקעג ןיילא

 .(ןווָאניווטיל ןופ רעטעפ א) ךאלאוו יתבש 'רה ןעמונעגנא

 ךענייז סָאװ ,תובישי עסיורג יד טנכערַאפ ךיוא ןרעוו סוחי רעיָאנשזָאר םוצ

 יד ןוא סעסעניפ יד -- תוחפשמ עשידיגנ ייווצ יד ךרוד ןראוועג ןטלאהעגסיוא

 דמערפ רעד ןופ םירוחב-הבישי ךס א טנרעלעג ןבאה יָאנשזָאר ןיא .סעקיניִאווכ

 .הינסכא ןא טימ ןוא "געט, טימ טגראזאב ייז ןבאה םיתב ילעב רעיאנשזאר ןוא

 עשיטסילַאעדיא עריא ןענעכייצרַאפ יָאנשזָאר ןופ טאלב תובא"סוחי רעדנוזַאב א

 הקדצ ךס א ןאטעג ןבאה סאוו ןשטנעמ סקלאפ םתס ןוא ,םינבדנ עריא ,ןפיט

 יד עקסדה ןגעוו ןלייצרעד וצ טאהעג טאה רוד רעטלא רעד .םיבוט םישעמ ןוא

 ןוא עקנארק ןשיווצ ןאמ ןכייר ריא ןופ ןעטלעג יד ןלייטעצ טגעלפ סאוו ,תינוקדצ

 ,תוקחד ןיא טבעלעג ןיילא טאה סאוו דיי א ,דמלמ רעד דוד ;עקיטפרעדאב"טיונ

 סע ןלייטעצ ןוא טייל עכייר ןופ טלעג ןעלמאז ןזייב טימ ןוא ןטוג טימ טגעלפ

 טלייטעצ טאה סאוו ריבג א דיי א -- שאוו עבייל ; ןטסירק ןוא ןדיי עמערא ןשיווצ
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 ןבָאה ןפיט עשיטסילַאעדיא יד וצ .רתסב ןתמב ןגעמרַאפ ןייז ןופ לייט ןטסערג םעד

 .ערעדנא ןוא בצק רעד עלעמָאינ ,ןומיל בקעי ,רעטסוש רעד הנוי טרעהעג ךיוא

 ענעבעגרעביא עייר א טימ ןרָאװעג טרעכייראב ךיוא זיא סוחי רעיִאנשזַאר רעד

 טמיראב רעטעפש ןוא אפוג יָאנשזָאר ןיא גיטעט ןעוועג ןענייז סאוו רעוט-ללכ

 ,סניפ לכימ לאיחי טייטש ייז ןופ ץיפש ןיא .טלעוו רעשידיי רעד ןיא ןרָאװעג

 ןיא .ןסערגנאק עשיטסינויצ עטשרע יד וצ ןטאגעלעד "ןויצ יבבוח,, יד ןופ רענייא

 לארשי-ץרא ןיא טצעזאב ךיז ןוא ןטפעשעג ענייז טרידיווקיל לכימ לאיחי טאה 8
 .טייקיטעט רעכילטפאשלעזעג רעטגייווצראפ ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע יו

 יקצישעביל ןרהא ןראוועג טנאקאב ןענייז ןראי עקידרעטעפש יד ןיא

 ןוא רעדיל רעדניק ןופ רעסאפראפ א ,רעלעטשטפירש א ןוא רערעל רעשיערבעה א

 רעוט רעטעברא ןַא ,(רעש) יקסוועשערעש גילעז ;ןעגנולייצרעד רעדניק

 ןסעזעג ,("ןטסילַאיצָאס ןטסינָאיס ,) ס"ס ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ,יָאנשנָאר ןיא

 גילעז זיא עקירעמַא ןיא .טייקיטעט רעשיטילָאּפ ראפ הסיפת ןיא טייצ ערעגנעל א

 יד ןופ רענייא זיא ןוא גניר רעטעברא ןיא קיטעט גָאט וצ טנייה יקסוועשערעש

 דמלמ ןופ ןוז רעד --ןייטשפע ךלמ ;"סטרעוורָאפ, ןיא ןטסיצילבופ ערעלוּפָאּפ

 ,עקירעמַא ןיא רעוט רעטעברַא רעטסּוװַאב א -- רעגערטלפע םייח לאומש

 עשיטסילַאיצֶאס עשיטסינויצ יד ןיא טייקיטעט עשיטילָאּפ ןייז רע טָאה ןביוהעגנַא

 עשיטסישידיי יד ןופ רעריפנָא יד ןופ רענייא ןרָאװעג רע זיא רעטעפש ,ןזיירק

 רעשיטילָאּפ סלַא ןייטשפע ךלמ ןעמוקעגנָא זיא עקירעמא ןייק .עשראוו ןיא ןזיירק

 ןיא טשרעוצ טייקיטעט עטגייווצראפ ןייז טצעזעגטרָאפ טרָאד טָאה רע .טנארגימע

 רעשיטסינומָאק רעד וצ ןעגנאגעגרעביא רע זיא רעטעפש ןוא ןזיירק "ןויצ-ילעופ,, יד

 גנוטייצ רעשיטסינומָאק רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג ןרָאי עגנַאל ןוא ײטרַאּפ

 ןיא רעוט עשיטסינויצ עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא ןומיל השמ | ."טייהיירפ,

 עשיטנעדוטס יד ןיא טייקיטעט עשיטסינויצ ןייז טצעזעגטרָאפ טָאה רע .לטעטש

 .רענדער רעטבַאגַאב סלַא ןרָאװעג טמיראב טרָאד זיא ןוא ווָאקרַאכ ןיא ןזיירק

 ןיא דילגטימ סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןומיל השמ זיא ןליופ ןייק קידנעמוק

 טייצ עגנַאל א זיא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ופ טעטימָאק לארטנעצ

 זיא לארשי ןיא .שזדָאל ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג

 רעשידיגנ רעטמירַאב רעד ןופ ןוז א (ןרוא) קיניאווכ לבייל ר"ד טסּוװאב

 ןעוועג .לארשי-ץרא ןייק ןרָאפעג ןוא םייה עכייר ןייז ןזָאלרַאפ טָאה ,החפשמ

 -קַארּפ רעסיורג ןייז ףיוא קידנקוק טשינ .גנוגעוואב-רעטעברַא רעד טנעָאנ קידנעטש

 -לעזעג עטגייווצרַאפ א רַאפ טייצ ןענופעג קידנעטש רע טָאה ,רָאטקָאד סלַא קיט

 -סיוא סלַא טסּוװַאב זיא ןרואיקיניאווכ עקדנעמ .טייקיטעט עכעלטּפַאש

 -ײטַאב עקדנעמ ךיז טָאה לארשי ןופ רעטסיימ-ךאש סלַא .טסיטַאמכַאש רעטנכייצעג

 טמענראפ קיניאווכ עקדנעמ .ןרינרוט-ךאש עלַאנָאיצַאנרעטניא עקינייא ןיא טקיל

 ,דנַאברַאפ-רערעל ןקידלארשי ןיא ץַאלּפךןָא-ןביוא ןַא ךיוא

 רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טנָאמרעד ךיוא טרעוו יָאנשזָאר

 ןיא רעבעוו יד ןופ קיירטש א ןכָארבעגסיוא יָאנשזָאר ןיא זיא 1878 ןיא .גנוגעוואב

 קיירטש םעניימעגלַא ןַא ןיא טלדנַאווראפ לענש ךיז טָאה עכלעוו ,,קירבאפ סעסעניפ
 ןקיירטש זיא ןטייצ עשירַאצ עקידסלָאמַאד יד ןיא .לטעטש ןיא ןטַאטשרַאוו עלַא ןופ
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 יד ןכערבוצ וצ ןטלעוו טגיילעגנייא ןבָאה ןטנַאקירבַאפ יד .הרובג א ןעוועג

 ןבָאה רעטעברַא יד -- טריפעגסיוא טשינרַאג רעבָא ןבָאה ייז ,"סעקישטשווַאטנוב,,

 .ןענווועג קיירטש םעד ןבָאה ייז ,ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז
 לַאנשזָאר טָאה הליהק רעשידיי רעד ןופ ןברוח ןראפ ןרָאי עטצעל יד ןיא ךיוא

 ראעדיא יד טצעזעגטרָאפ ןבָאה סָאוו ,סרעוט עכעלטפַאשלעזעג עגנוי ןבעגעגסיורא

 רעוט-ללכ עגנוי ןעוועג ןענייז סָאד .תורוד עקידרעירפ יד ןופ עיצידארט עשיטסיל

 ןענייז רעדָא ,סעיצוטיטסניא עקיטעטליווו טימ רעדָא ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ
 ןבעגעגרעביא ךיז טָאה טייהרעמ יד .ןעייטראפ עשיטילָאּפ יד ןיא ןעוועג קיטעט

 ןוא "ץולחה,, ,"ריעצה-רמושה, ןיא טייקיטעט רעשיטסינויצ רעד ןבעל ןוא בייל טימ

 ןופ עכעלטנגוי יד ,םזינויצ ןופ רענגעק יד ךיוא רעבָא ,סעיצַאזינַאגרָא ערעדנא
 עטסקיטכירפיוא ערעייז טיול טעברַא רעייז ןָאטעג סע ןבָאה ,רעגַאל ןשיטסינומָאק

 סעמרוט יד ןיא גנַאל-ןרָאי טכַאמשעג טָאה ייז ןופ רענייא טשינ ןוא ןעגנוגייצרעביא

 ,ןלַאעדיא ענייז בילוצ

 ןבעל טכעלטפאשלעזעג סאד

 -ָאיצידַארט ןטיול גנאל-ןרָאי טריפעג יָאנשזָאר ןיא ךיז ןבָאה םינינע-הליהק יד

 רעוט ללכ עכעלטע טימ ןעמַאזוצ םיאבג יד ,םידיגנ עשיטָאטש יד .רעגייטש ןלענ

 עקירעהעג יד ןרעוו ןפאשעג ןלָאז סע ,ןגרָאז וצ ןגעוו הווצמ ןופ ביוחמ ןעוועג ןענייז

 סע ,םיטחוש ןוא ןזח א ,ןייד א ןוא בר א ןטלאהסיוא ןענעק וצ ףיוא ןעלטימ-טלעג

 עמערַא ראפ "הרות"דומלת, א ,הווקמ ערשכ א טימ ץחרמ א טָאטש ןיא ןייז לָאז

 .ןטלאטשנא עקיטיונ ערעדנא ןוא "םיחרוא תסנכה, ןא ,"קדצה תניל,, א ןוא רעדניק

 ןופ ,שיילפ ףיוא ?עסקַאט, רעד ןופ ןעמוקאב ןעמ טָאה וצרעד טלעג עקיטיונ סָאד

 ףיוא טלעג ןטלמַאזעג םעד ןופ ,תוילע ןפיוקרַאפ ןופ ,ןווייה ףיוא "עקבָארָאק,, רעד

 תובדנ םתס ןוא םירדנ ינימ לכ ןופ ,"הלכ-תסנכה,, ,"םיינע-יכמות , ,"םיטיח-תועמ,

 .םיעדוי אלב ןוא םיעדויב ןבעגעג ןבָאה ןדיי עמורפ ןוא עטוג סָאװ

 ןשינעטלעהרַאפ עכעלטפַאשלעזעג יד ךיז ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 עכלעוו ,רעוט-ללכ רוד רעיינ א ןענאטשטנא זיא סע .טרעדנעעג קראטש לטעטש ןיא

 ,ןטלאטשנא עלערוטלוק ןוא עכעלטפאשטריוו עייר א לטעטש ןיא טלקיווטנַא ןבָאה

 ןימ םעד וצ .ךעלטעטש עקידתונכש יד ראפ רעטסומ סלַא ןעניד טנָאקעג ןבָאה סָאװ

 -ריפאפ טסיטנעד רעד סָאװ ,"ןייראפ-םוסנָאק, רעד טרעהעג ןבָאה סעיצוטיטסניא

 עיירפ יד ןטעבראאב וצ ידכ ,טייצ-המחלמ רעד ןיא טריזינַאגרָא טָאה רעכַאמ

 -ריצודָארּפ רעקיליוויירפ א -- "וויטַארעפָאַאקדרעבראג,, רעד ,טנגעג ןיא רעדלעפ

 ןענָאק ןגעלפ םירבח יד ּוו "וויטַארעפָאָאקדזייפש, רעד ,סעראבראג ןופ דנַאברַאפ

 -סקלַאּפ יד ןוא עסַאק-םידסח-תלימג יד ,זיירפ"ןטסָאק םוצ תורוחס ענעדיישראפ ןפיוק

 ןוא רעמערק יד ראפ ןטלאטשנא טידערק עקיליב סלַא טנידעג ןבָאה עכלעוו קנַאב

 -לטּפָא 'זָאט, יד טרעהעג ךיוא ןבָאה ןטלאטשנא ענעגנולעג יד וצ .רעקרעוודנאה

 ,דלַאװ ןטנעָאנ ןיא זיוה"עינָאלָאק-רעדניק יד ןוא גנול

 עלערוטלוק יד ךיוא לטעטש ןיא ןענאטשעג ןענייז הגרדמ רעכיוה ץנַאג ַא ףיוא

 ןשידרערעטנוא ןא ןגעוו ןלייצרעד וצ טסייוו רוד רערעטלע רעד .סעיצוטיטסניא

 .ןטייצ עשירַאצ יד ראפ ךָאנ יִאנשזָאר ןיא טריטסיזקע טָאה סָאװ ,זיירק-סגנודליב
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 ןענעייל וצ גרַאב רעמינָאלס ןפיוא ןביילקפיוא ךיז ןגעלפ סרעבעוו ןוא סערַאברַאג יד

 .רוטארעטיל עשיטסילַאיצַאס עלַאגעלמוא

 רטסבלעז, רעד ,"רימזה, רעד ןענאטשטנא ןענייז ןרָאי עקידרעטעפש יד ןיא

 -ָאילביב-ץרפ יד ,"הילצרה,, עיצַאזינַאגרָא טנגוי עשיטסינויצ יד ,"ןייראפ-סגנודליב

 דארד א ,רָאכ רענייש רעטלושעג טוג ַא ןעוועג לטעטש ןיא זיא םעד רעסיוא .קעט

 עשירארעטיל יד ,ןעגנוזעלרָאפ עטפָא יד .זיירק-"תבשיגנוע , א ,זיירק רעשיטַאמ

 ,רערעהוצ ליפ ןעיצוצ קידנעטש ןגעלפ ןטַארעפער עשיטילָאּפ יד ןוא ןטנוװָא

 סָאד רָאפ ךיז טימ טלעטש עטכישעג רעיָאנשזָאר רעד ןיא לטיּפַאק רענייש א

 קילג ןלעיצעפס ַא טאהעג טָאה יָאנשזָאר זַא ןגָאז טגעלפ ןעמ .ןזעוו-לוש רעיִאנשזָאר

 רעיָאנשזָאר יד ךיוא .םירדח עטאווירפ יד ןיא ,הרות-דומלת רעד ןיא םידמלמ עטוג וצ

 עטשרע יד ןופ ענייא ןעוועג ךיוא זיא יָאנשזָאר .ןעמָאנ ןטוג א טַאהעג טָאה הבישי

 קירוצ רָאי קיצפופ בורק טימ .ןלוש עכעלטלעוו טריפעגנייא ןבָאה עכלעוו ךעלטעטש

 יד ןעוועג זיא שטיווֶאניבאר עקלייב .ןטרָאג-רעדניק ַא ןעוועג יָאנשזָאר ןיא ןיוש זיא

 ,רעדניק עקירָאי 5--4 רַאפ "םידלייןג, א טעדנירגעג טָאה סָאװ טנגעג ןיא עטשרע

 טָאה (1917--1915) עיצַאּפּוקָא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד ןיא "םייהרעדניק,, רעד
 -טנַאה טימ ןענרעל סָאד ןדניברַאפ וצ עבָארּפ ענעגנולעג ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ

 טָאה לטעטש ןיא טסייג םעיינ ַא .ךיק-לוש ןוא בולק-רעדניק ַא טריפעג ןוא ,טעברַא

 טָאה לטעטש ןיא טסייג םעיינ ַא .ךיק-לוש ןוא בולק רעדניק ַא טריפעג ,טעברא

 רעד .(1921 ןיא טעדנירגעג) לוש-סקלָאפ עכעלטלעוו עשידיי יד טכארבעגניירא

 ךיוא ,ןרעטלע יד טימ טקַאטנָאק רעקידנעטש רעד ,ןענרעל ןופ ןפוא רערעלָאּפָאּפ

 ןסיורג א ןגיוצעגוצ ןבָאה ,שידיי ןעוועג זיא ךארּפש-סטכירעטנוא יד סָאוו סָאד

 ןקיטכיוו ַא ןיא לוש יד טלדנַאװרַאפ ןוא ןטכיש עקידנטעברַא יד ןופ זיירק-ןרעטלע

 רעשידיי רעד ןופ גנוייטשטנא רעד ךָאנ רָאי א .לטעטש ןיא רעטנעצ ןלערוטלוקי

 עכלעוו ,לוש-"תוברת, עשיערבעה יד יָאנשזָאר ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא לוש

 ןוא ןטנעמעלע עשיתבילעב יד .טלקיווטנא קראטש טייצ רעצרוק א ןיא ךיז טָאה

 לטימ עטסעב סָאד לוש רעשיערבעה רעד ןיא ןעזעג ןבָאה ןזיירק עשיטסינויצ יד

 ןיא לטעטש ןיא טקראטשעג ךיז ןבָאה עכלעוו ןעגנוגיינ ?עקניל , יד ןקיטייזאב וצ

 ענעבעגעגרעביא טימ טשטנעבעג ןעוועג זיא לושיתוברת יד ךיוא .טייצ רענעי

 רעד .טייקיטעט עשיטסינויצ יד ןרָאװעג טקראטשעג זיא ייז קנאד א ןוא .רערעל

 ךיז טָאה סעיצַאזינַאגרָא טנגוי עשיטסינויצ יד ןופ רעדילגטימ לייט רעטסערג

 .רעלישדתוברת יד ןופ טריטורקעד

 ןרעוו טנכייצרַאפ יִאנשזָאר ףראד ץוש-טסבלעז ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא

 סָאוו ןוא ןעמָארגָאּפ וצ ןזָאלרעד טשינ יוזאיוו טסּוװעג טָאה סָאװ לטעטש סלַא

 לטעטש ןיא ןדיי יד זַא ,ןסיוו ןלָאז ייז סענַאגילוכ יד ןענרעלנָא ךיוא טנעקעג טָאה

 ןיא ןרָאװעג טריזינאגרָא זיא עפורג ץוש-טסבלעז עטשרע יד .רקפה טשינ ןענייז

 רעד רעטנוא) "סעקינראשזָאפ,, רעיָאנשזָאר יד ךיוא .ןייראפ-רעבראג ןכרוד 5

 -רעטנוא לטעטש ןופ ןבירטרַאפ לָאמנייא טשינ ןבָאה (ןאטיוועל אבא ןופ גנוריפנָא

 טסּווועג םייוג יד ןבָאה ןטייצ עשיליופ יד רַאפ ךיוא .סעקישטשמָארגָאּפ עטצעהעג

 עשיליופ יד .עפורג ץוש-טסבלעז עטריזינַאגרָא טוג א ךיז טניפעג לטעטש ןיא זא

 "רַאפ לָאמַא ךיז טָאה ייז ןעוו טגייצרעביא טוג םעד ןיא ךיז ןבָאה "סעקינדאסוא;
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 שטיווָאמארבא רסיא-םייח ,יקסוואטסוג םירפא -- ,לטעטש ןיא "ןלייווראפ,, טלָאװ

 ךיז ןזָאלראפ ייז זא ,ןייטשראפ וצ ןבעגעג ייז ןבָאה טיילעגנוי עשידיי ערעדנא ןוא

 ,טנַאיצילָאּפ ןשיליופ ןופ גנוקידייטרַאפ רעד ףיוא רָאנ טשינ

 לגענ טשיצאנ יד ןיא
 !טנערב'ס ךעלרעדירב !טנערב'ס

 !טנערב ךעבענ לטעטש םערָא רעזדנוא ,יוא

 ןוזגרי טימ ןטניוו עזייב

 ןזָאלבוצ ןוא ןכערב ,ןסייר

 ,ןעמַאלפ עדליוו יד ךָאנ רעקרַאטש

 (גיטריבעג יכדרמ -- "טנערב'ס,) .טנערב ןיוש םורַא ץלַא

 .ןליופ ןיא ןדיי עלא ןופ לרוג ןרעטיב םעד טלייטעג ןבָאה ןדיי רעיָאנשזָאר

 ןופ ןפוא ןעמַאזיורג ַא ףיוא ןרָאװעג ןסירעגסיורא ייז ןענייז 1942 רעבמעווַאנ ןיא

 סנוויוהדזַאג יד וצ םירוסי ןופ געוו ןיא ןרָאוועג טקישעגסיורא ןוא ןעמייה ערעייז

 .עקנילבערט ןופ

 -ָאלווייט רעייז ןריפוצסיוא תויח עשיצַאנ יד ןבעגעגנייא ךיז טָאה יָאנשזָאר ןיא

 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי רעיָאנשזָאר יד ןופ :קידנעטשלופ ןַאלּפ ןשינ

 ,טילפ ןוא דירש ןייק ןבילברַאפ טשינ זיא ,עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא לטעטש

 םעד ןעגנאגעגכרוד ןענייז סָאװ ןענופעגּפָא טציא זיב ךיז ןבָאה ןשטנעמ ייווצ רָאנ

 ןוא תורצ יד טבלעגרעביא רעיָאנשזָאר יד טימ ןעמאזוצ ןבָאה ןוא םונהיג ןשיצַאנ
 : ןענייז ייווצ יד .טייצ רעכעלקערש רענעי ןופ ןייפ

 ריא טימ ןפָאלטנַא 1939 ןיא זיא סָאוו יורפ רעשילאק א ןייטשריק הנח

 ןבָאה געוו-רעדנַאװ רעייז ןיא ןוא ,שילַאק טָאטש רעייז ןופ ןייטשריק ןַאילּוי ןאמ

 .לרוג רערעטיב רעד ןפָארטעג ייז טָאה ָאד ןוא יַאנשזָאר ןייק טרעגלַאווראפ ךיז ייז

 טימ ןעמַאזוצ ןשטייד יד ךרוד יָאנשזָאר ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ןייטשריק ןַאילּוי

 -מעווָאנ ןיא זיא ןוא יָאנשזָאר ןיא ןבילבעג זיא הנח יורפ ןייז ןוא םיגורה עטשרע יד

 ידכ ,טקסיווָאקלָאוו ןייק רעיָאנשזָאר עלַא טימ ןעמַאזוצ ןרָאוועג ןבירטעג 1942 רעב

 טקסיװָאקלָאװ ןייק קידנעמוק .רעגַאל-סגנוקיליטרַאפ ַא ןיא ןרעוו וצ טריפעגרעביא

 ןוא טייז רעשירַא רעד ףיוא ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג ןייטשריק הנח יורפ רעד זיא

 .ןבעל םייב ןביילב ןבעגעגנייא ריא ךיז טָאה עיוג א ראפ ךיז קידנלעטשראפ

 טכַאמעגכרוד טָאה ,רָאטקָאד רעגנוי רעמינָאלס א יקסנילפאק חנ ריד

 סעדנאב עשיניארקוא טימ ןעמאזוצ ןשטייד יד ןעוו ,הטיחש עסיורג יד םינָאלס ןיא

 ןפָאלטנא זיא יקסנילפאק ר"ד .ָאטעג רעמינָאלס ןיא ןדיי עלא טעגרהעגסיוא ןבָאה

 ךרוד טכאנייב ךיז ןענעבנגכרוד טלָאװעג טָאה רע ,1942 ילוי ןיא םינָאלס ןופ

 םינָאלס ןיא .קָאטסילַאיב ןייק ןעמוקנָא טרָאד ןופ ןוא קסיװָאקלָאװ ןייק יָאנשזָאר
 -ָאקלָאװ ןיא ןוא יָאנשזָאר ןיא זא -- יקסנילפאק ר"ד טלייצרעד -- ןגָאז ןעמ טגעלפ

 ןטימ ןעמאזוצ טעטש יד לייוו ,ןדיי עלא ןענעגרהסיוא טשינ ןשטייד יד ןלעוו קסיוו

 ןגעקַאד ,ךייר ןשטייד םעד ןרָאװעג טלייטעגוצ ןענייז זיירק רעקָאטסילאיב ןצנאג

 .דנַאלסורסייוו וצ -- טיבעג ןשיסור םוצ ןרעהעג שטיװָאנַארַאב ןוא םינָאלס

 עשייוג ןופ ףליה רעד טימ ןבָאה רעמינָאלס עכעלטע ךָאנ טימ יקסנילפאק ר"ד

 ייב ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה ייז .יָאנשזָאר ןייק טלגומשעגרעביא ךיז רעזייוו-געוו
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 ר"ד .טקסיװָאקלָאװ ןייק טרעדנאוועג רעטייוו ןוא געט ייווצ ןדיי רעיָאנשזַאר

 ןיא יוו טליפעג ךיז ייז ןבָאה יָאנשזָאר ןיא געט ייווצ יד זא ,טלייצרעד יקסנאלפאק

 ןיא טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ןעזעג ןגיוא ענעגייא ערעייז טימ ןבָאה ייז .ןדעדוג א

 ןבירעד ןוא ךעלטעטש ערעדנַא ןיא טעשעג סע סָאװ ,טסווועג ןבָאה ייז ,םינָאלס

 טָאה ןעמ .רעיָאנשזַאר יד ןופ טייקיור רעד ףיוא טרעדנּוװעג קרַאטש ךיז ייז ןבָאה

 רעד .ןעקנירט ןוא ןסע ןבעגעג ייז טָאה ןעמ ,טלדנאהאב טוג לטעטש ןיא ייז

 -איב עטשרמולכ ןענייז ייז זַא ,ןריּפַאּפ עשלַאפ טימ טגרָאזַאב ייז טָאה טַארנעדּוי
 ,ןפלעה וצ ןליוו ןטוג ןופ טסיזמוא ןרָאוועג ןָאטעג ץלַא זיא סָאד ןוא רעקָאטסיל

 ,קסיװָאקלָאװ ןייק ןרָאפעגּפָא יירפ ןוא קנארפ ייז ןענייז ןריּפַאּפ יד טימ

 טימ ןפָארטעג רעדיוו ךיז יקסנילפאק ר"ד טָאה רעטעפש םישדח עכעלטע טימ

 ןוא עטקינייפראפ ,ענעכָארבעצ ןעזעג ייז רע טָאה לָאמ סאד ,רעיָאנשזָאר יד
 .ןקַארַאב רעקסיווָאקלָאוו יד ןיא עטרעגנוהעגסיוא

 ףיוא -- .ןלייצרעד תודע ענלעצנייא יד סָאװ ,רוציקב ןעגנערב ָאד ןלעוו רימ

 טָאה ,ביבא-לת ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאוו ,רעיָאנשזָאר ןופ גנולמאזראפ-הרכזא ןא

 : טלייצרעד ןייטשריק הנח

 רעד רעטנוא ןענייז רימ יוו געט 10 רעבירא ןענייז סע .תונברק עטשרע יד

 רעדעי .קיאור רעבָא זיא ןעמ ,ןוורענ עטנאפשעג טימ םורא ןעייג ןדיי יד .עיצַאּפוקָא

 יד ּפָא קרַאטש טיה ןעמ ,טעברא רעכעלנייוועג ןייז טימ לייוורעד ךיז טמענרַאפ

 ןטימ ןיא ןייג ןזומ ייז ,ראוטָארט ןפיוא ןעייג טשינ ןרָאט ןדיי :ןעגנונעדרָארַאפ

 גנאגרעטנוא-ןוז רעד ךָאנ .לטיה םעד ןעמענּפָארַא ןעמ ףרַאד שטייד ןדעי רַאפ .סַאג

 ןעמ ,רעזייה יד ןיא ךיז ןכַאמרַאפ עלַא .ןסיורד ןיא ןעניפעג טשינ דיי א ךיז רָאט

 -ראפ ,לֶאמנייא .רעטסנעפ ענעגנָאהרַאפ קראטש טימ רעדָא רעטסניפ רעד ןיא טציז

 גנולצולפ ןשטייד יד ןבָאה ,םייהא ןייג טלייאעג ךיז ןבָאה ןדיי יד ןעוו ,טכַאנ

 טריפעגקעווא ןוא רעזייה יד ןופ ןוא ןסאג יד ןופ רענעמ ןעלמאזפיוא ןביוהעגנַא

 -עגנעמאזוצ טרָאד ייז ןבָאה טייצ רעצרוק א ןופ ףיולרַאפ ןיא .ףיוה-לוש ןפיוא ייז

 עטנפָאוואב טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא ץַאלּפ רעד .ןַאמ טנזיוט בורק טכַארב

 יז רעטניה ןוא לוש רעסיורג רעד וצ םינפ ןטימ ןענאטשעג ןענייז עלא ,ןשטייד

 בור סָאד ,ןאמ 15 ןאד טלייוועגסיוא ןבָאה ןשטייד יד .רעוועג-ןישאמ טימ ןטַאדלָאס

 ןא ןיא ייז טריפעגּפָא ןוא סָאטיוא-טסאל ןיא ייז טצעזעגניירא ,ןטנעגילעטניא

 -רעד עלא ןענייז ייז זא ,טסּווורעד ךיז ןעמ טָאה רעטעפש .גנוטכיר רעטנאקאבנוא

 -ָאקָאס חונ דוד ,ןאלפאק בקעי :ןרעהעג תונברק עטשרע יד וצ .ןרָאװעג ןסָאש

 .(טשיגנ יז טקנעדעג עקירעביא יד ןעוועג ןענייז רעוו) ןייטשריק ןאילוי ,יקסווָאל

 םורא רעגנע ץלא ןרָאװעג זיא עלטעפ עשיצאנ יד .ָאטעג ןיא טקירדרעד

 יד .ערעגנערטש ןוא ערעגרע ץלא רעטייוו סָאװ ןרָאוועג ןענייז תורזג יד .זדלאה

 טזומעג טָאה טאר-ןדוי רעד ,ןכייצ-דנַאש ןלעג םעד ןָאטנָא טזומעג ןבָאה ןדיי

 ןדעי ףיוא .טעברא"גנאווצ רעד וצ רעטעברא רעמ ץלא רעטייוו סָאוו ןלעטשוצ

 -וקעגרָאפ ןענייז סע .ןגָאלשעג ןוא טקידיילאב ןרעוו ןדיי יד ןגעלפ טירש ןוא טירט
 זא ,טגָאזעגוצ וא טלעג-ףיוקסיוא טגנאלראפ ןבָאה ןשטייד יד ,ןטסערַא עיינ ןעמ
 ןבעגּפָא ,טלעג ןביילקפיוא ןגעלפ ןדיי יד .ןעיירפאב עטריטסערַא יד טעוו ןעמ
 טשינ גָאזוצ םעד לָאמ ןייא ןייק רעבָא ןבָאה ןשטייד יד ; ךעלגניר-השודק ערעייז
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 :טשינ רעמ ןענייז עטריטסערא יד ןוא ןעמונעגוצ ייז ןבָאה דלָאג סָאד ,ןטלאהעג

 ,ןעמוקעג קירוצ

 יוזא ןעוועג זיא ןדיי יד רַאפ טלײטעגּפָא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ָאטעג סָאד

 בָאה עצנאג סָאד .תוחפשמ 3--2 ןענילוו טזומעג ןבָאה לרעמיצ ןייא ןיא זַא ,ןיילק

 -לטעטש יד ךרוד ןוא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טביורעגוצ זיא ןדיי יד ןופ סטוג ןוא

 ייז ןופ טדייהרעמ יד ,ליפעגטימ ןזיוועגסיורא טָאה יוג א ןעוו ןטלעז .םייוג עקיד

 סָאװ םייוג ןעוועג ןענייז סע .ןטַאטליורג ערעייז ןיא ןשטייד יד ןפלָאהעגטימ טָאה

 ןָאטעג סָאד רעבָא ןבָאה ייז ,ןיירַא ָאטעג ןיא גרַאוונסע ןעלגומשרעבירא ןגעלפ

 עלופטרעוו טימ ןלָאצַאב טזומעג ןעמ טָאה טיורב לקיטש ןדעי ראפ .טלעג בָארג ראפ
 ןגעלפ ייז ,ןדיי יד ןשיווצ האנש ןעגנערבוצניירא ןעימַאב ךיז ןגעלפ ןשטייד יד .ןכאו

 ןענייז ןדיי יד .ןטייווצ םעד ןרסמ םענייא ןעגנוווצעג ,ןטייווצ ןפיוא םענייא ןצעה

 טרעטַאמעגיוא רעמ ,טקירעדינרעד ןוא טקירדרעד רעמ גָאט וצ גָאט ןופ ןרָאװעג

 טשינ עטרעיורטראפ ןוא ענעגָאלשרעד ןעגנאגעגמורא זיא ןעמ ,טרעגנוהעגסיוא ןוא

 .ףליה א ןעמוק טעוו סע ןענַאוו ןופ קידנסיוו

 געוו ןטצעל רעווז ןיא
 לטעטש ןיא ןדיי יד ןענייז 1942 רעבמעווַאנ ןט-2 ןפיוא ןט"1 ןופ טכַאנ יד

 -ָאטָאמ יד ןופ יירעפַאלח יד טרעהעג ןעמ טָאה טכַאנ עצנַאג א ,ןפָאלשעג טשינ

 עשטייד ןופ תולוק טרעהעג טָאה ןעמ ,גנוגעוואב ַא ןופ שיורעג םעד ,ןעלקיצ

 .סעפע ךיז טיירג סע זַא טליפעג טָאה ןעמ -- ןטנַאיצילָאּפ עשיליופ ןוא ןטַאדלָאס

 זא ןדלָאמעג ןוא טארנדוי ןופ םיחילש יד ןעמוקעג ןענייז ןהעש-גָאטראפ יד ןיא

 (עקנָאל) ןאיוו ןפיוא ןעלמאזיונוצ ךיז ביוחמ ןענייז סיורג זיב ןיילק ןופ ןדיי עלא

 עלופטרעוו יד ןוא ,ןכאז לקעפ ןיילק א ןמענטימ ךיז טימ געמ רעדעי .דָאב ןבענ

 עלא ;ןעמוק טשינ יִאנשזָאר ןייק קירוצ טעוו ןעמ לייוו ,ןגַאמרַאפ ייז סָאװ ןכַאז

 -סטעברא ןא ןיא טריפעגסיורא טשרמולכ ןרעוו רעדניק ןוא רעבייוו יד טימ רענעמ

 ,החפשמ א ןופ רענייא ןלעפ טעוו סע ביוא :טעטיולעג טָאה לעפאב רעד .רעגאל

 .ןרעוו ןסאשעגסיוא החפשמ עצנאג יד טעוו

 ןופ .היול א ךָאנ ןעגנאגעג ןטלָאװ עלא יוו ןעזעגסיוא סע טָאה ירפרעד ןיא

 טימ ןגָארטעג ןבָאה רענעמ .ץאלפלמאז םוצ ןדיי ןעגנאגעג ןענייז ךעלעקניוו עלא

 טנייוועג ןבָאה עקינייא .טנעה יד ףיוא רעדניק ןטלאהעג ןבָאה רעבייוו ,ךעלקעפ ךיז

 ךעלעמאפ טזיירפשעג ןבָאה ליפ .לוק ןפיוא טרעמָאיעג ןבָאה ערעדנא ,טייהרעליטש

 .טייקיטליגכיילג רעטיוט ַא טימ ןוא טנעה עקידייל טימ ,ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ

 ןסקיב עשיטַאמָאטיוא טימ טנּפָאװַאב ןשטייד יד טראוועג ןבָאה ץַאלּפ-למאז ןפיוא

 יד ,ןעייר ןיא ןרָאװעג טלעטשעגסיוא ןענייז ענעסקאוורעד יד .טניה עזייב ןוא

 ,עלָארטנָאק יד .ךעלרופ עשייוג יד ןיא ןרָאװעג ןפרָאוועגניירא ןענייז רעדניק עניילק

 טימ ,ןעגנויורד טימ טיילגאב ןעוועג זיא ןשטנעמ יד ןלעטשסיוא סָאד ןוא גנולייצ יד

 סאוו ,רעטומ א .ןעיירעסיש ןוא יירעליב-טניה טימ ,סעקייגאנ ערעווש יד ןופ פעלק

 .ץאלפ ןפיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ,ןגָאװ ןיא דניק ריא ןעז ןייגוצ טלָאוועג טָאה

 ןטירעג ןענייז ןשטייד עטנפָאוואב יד .געוו ןיא סיורא זיא היול עקידעבעל יד

 סָאװ יד .רעלענש סָאוו ןייג ןלָאז ייז רעייגסופ יד טלייאעגוצ רדסכ ןוא דרעפ ףיוא
 ןוא ןלאפעג זיא רענייא ביוא ןוא .ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ןעמ טָאה ,ןײטשּפָא ןגעלפ
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 טָאה געוו רעד .טרָא ןפיוא ןסָאשרעד םיא ןעמ טָאה ,ןייגטימ רעמ טנָאקעג טשינ

 ךיוא זיא גָאט םענעי .געוו רערעווש רעקידמַאז א ,קסיװָאקלָאװ ןייק טריפעג

 .געט עסייה עכלעזא ָאד ןענייז רעבמעווָאנ ןיא ןעוו ןטלעז ,סייה ךעלנייפ ןעוועג

 יד .סיורָאפ ןעגנַאגעג ןעמ זיא תוחוכ עטצעל יד טימ עקיטשרוד ןוא עטרעטאמרַאפ

 יז ןבָאה טייקיניילק רעדעי ראפ .תויח עדליוו יוו טריפעגפיוא ךיז ןבָאה ןשטייד

 ליפ רעייז .סרעפרעק עטיוט טימ טייזַאב ןעוועג זיא געוו רעצנַאג רעד .ןסָאשעג

 סָאװ ןדעי ןסישרעד ןגעלפ ןשטייד יד .ןלאווק רעסאוו ייב ןרָאוועג ןסָאשרעד ןענייז

 טנכערעג טשינ ךיז ןבָאה רעדניק עטכַאמשראפ יד .קנורט א ןּפַאכ ןפָאלעג זיא

 ןופ רעסַאוו קידנקעל טיוט רעייז ןענופעג ןבָאה ייז ןופ רעקילדנעצ ןוא טימרעד

 .סעשזול יד
 ןעמוקעגנָא רעיָאנשזָאר הנחמ עטשלחראפ"בלַאה יד זיא רעבמעווַאנ ןט-2 םעד

 זא ,ןעזרעד ןוא טקוקעגמורא סעמאמ יד ךיז ןבָאה ץאלפ ןפיוא .קסיװָאקלָאװ ןייק

 זיא ריא ןופ רעוו ןעז טנעקעג ָאד רָאנ טָאה החפשמ רעדעי .רעדניק יד ןלעפ סע
 תומהב יוו ןרָאוועג טפוטשעגניירא רעיָאנשזָאר יד ןענייז קסיווָאקלַאוו ןיא .ןלַאפעג

 ןלאטש-ריזח יוו רעגרע ןעזעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,ןקַארַאב ענעמייל ,ערעטסניפ ןיא

 .."רעגאל-סטעברא, ןא ןיא ןקיש ייז לָאז ןעמ ,ןטראוו טפראדעג ייז ןבָאה ָאד ןוא

 -וינ ןיא ןרָאוועג ןבעגעגסיורַא זיא רעכלעוו ,ךוב-רוכזי רעקסיװָאקלָאװ ןיא

 רעיָאנשזָאר יד ןופ געט עטצעל יד ןגעוו טלייצרעד טרעוו ,ןרָאהנייא ר"ד ךרוד קרָאי

 : ןקַארַאב רעקסיװָאקלָאװ יד ןיא

 .רעקסיווָאקלָאוו יד ןגעקטנַא סרעקנוב יד ןעמונרַאפ ןבָאה ןדיי רעיָאנשזָאר יד,

 ןענייז ןעגנוגנידאב ערעייז .סרעקנוב עניילק טכַא ןופ קָאלב ַא ןעמונרַאפ ןבָאה ייז

 ןדיי רעיָאנשזָאר טנזיוט ייווצ יד .ןדיי רעקסיווָאקלָאוו יד ןופ ערעגרע ליפ ןעוועג

 ןעוועג טשינ זיא סע לייוו ,סרעקנוב יד ןיא ןיירַא עלא ןענעק טשינ טכַאנייב ןגעלפ

 ןביילברַאפ טזומעג ןבָאה ייז ןופ ליפ ןוא ,סערָאנ יד ףיוא ןעמעלַא ראפ ץאלפ גונעג

 זיא סיורג ןעוועג זיא רעגאל םעניימעגלא ןיא טייקכעלברעטש יד ביוא .ןסיורד ןיא

 ןטרָאּפסנַארט יד ייב ,טציא .ןדיי רעיָאנשזָאר יד ןשיווצ ןעוועג רעסערג ךָאנ יז

 .רעייפ ןפיוא ןעייג וצ עטשרע יד ןעוועג ייז ןענייז

 רעגַאל ןיא ןזיווַאב ךיז ןבָאה ,טכַאנייב רעגייזא ייווצ ,טייצ רעטמיטשַאב רעד וצ

 ןופ ןדיי רעיָאנשזָאר יד ןביירטוצסיורא ןעגנַאפעגנָא ןבָאה ןוא טײלדַאּפַאטסעג יד

 ןענייז טפול רעד ןיא ןעיירעסיש ןוא פעלק ןופ לגָאה א רעטנוא סרעקנוב ערעייז

 ןעמ טָאה טרָאד .רעגַאל ןופ טייוו טינ ץַאלּפ ןייא ףיוא ןרָאװעג ןבירטעגנעמאזוצ ייז

 לָאצ עטמיטשַאב יד ןעוו .טכַאוואב גנערטש יז ןוא ןעייר ןיא טלעטשעגסיוא ייז

 עכלעוו ,ןענָאגַאװ-טרָאּפסנַארט יד וצ טריפעגּפָא ייז ןעמ טָאה ,ןרָאוועג טליפרעד זיא

 יד ןיא ןרָאװעג ןבירטעגניירַא ןענייז ייז .דלעפ םענעּפָא ןפיוא ןענַאטשעג ןענייז

 ענלַארטנעצ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןריר ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןַאב יד ןוא ןענָאגַאװ

 ןוא ,דַארג קיצנַאווצ זיב טכיירגרעד גָאט םענעי טָאה טלעק יד .קסיווָאקלַאוו ןיא

 יד ןופ ןעיירשעג יד ןוא ןייוועג סָאד .רעקידלַאוועג ַא ןעוועג זיא םרוטשייינש רעד
 -סנַארט רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד .למיה םעד ןטלַאפשעג שממ ןבָאה ןשטנעמ

 .סרעקנוב רעקסיווָאקלָאוו יד ןופ טרָאּפ

 ןוא טקידיײלעגּפָא ןעוועג קָאלב רעיָאנשזָאר רעצנאג רעד ןיוש זיא סנגרָאמוצ
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 -עגסיורַא ןעמ טָאה גָאט ןטירד ןפיוא זיולב .ןסָאלשעג רעגַאל ןיא גנַאגניירא רעד

 ,ךעלקעפ יד ןשיווצ .קָאלב םעד "ןקינײרוצּפָא , טיילעגנוי טרעדנוה םורַא טרעדָאפ

 עכעלטע ןעז טנעקעג ךיוא ןעמ טָאה ,ןכאז ערעדנא ענעדישרַאפ ןוא סעטַאמש

 ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עכַאווש ןוא עקנארק יד ןופ סרעפרעק עטרעווילגרַאפ קילדנעצ

 ןיילַא ןשטייד יד .טרָאּפסנַארט ןטימ טכַאנ ענעי געוו םעד ןכַאמטימ טנעקעג טשינ

 ןעוועג עלַא ןיוש ןענייז ייז ןעוו זיולב ןוא ,טיוט ןעמַאזגנַאל ַא טביולרעד ייז ןבָאה

 *,קָאלב םעד ןקיניירוצסיוא ןליופאב ןשטייד יד ןבָאה ,ןברַאטשעגסיוא
 1945 ףוס ןיא .טשינ ןעמ סייוו המחלמ רעד ךָאנ לטעטש ןיא ךיז טוט סע סָאװ

 .לטעטש ןיא טכוזַאב ,דנַאלסור ןופ קירוצ קידנרָאפ ,ןדיי רעיָאנשזָאר ייווצ ןבָאה

 ץיווָארָאטנַאק ילתפנ ןוא (סעציוו לקנאי) שטיוואנאשמאש לקנאי :ןענייז ייווצ יד
 ץנַאג ,טנערבעגּפָא ןצנַאגניא טעמכ ןעוועג זיא לטעטש יד .(רעברַאג רעד עקלתפנ)

 סָאוו ןינב רעשידיי רעקיצנייא רעד .ןסאגרעטנוא עשייוג יד רָאנ ןעוועג ןענייז

 לטעטש ןיא ייז ןבָאה גנַאל .לוש עסיורג יד ןעוועג זיא ,ץנַאג ןייטש ןבילבעג זיא

 יד .םלוע'תיב א ףיוא ןציז ייז יו טליפעג ךיז ןבָאה ייז ,ןביילב טנעקעג טשינ

 ,ארומ טימ טשימעגסיוא זיא סָאװ טכאדראפ א טימ טקוקעגנָא ייז ןבָאה םייוג

 ?םיתמ יד ָאד ןעוט סָאװ :טגערפעג ןטלָאװ ייז יוו ױזַא

 ענלעצנייא יד ,טיילעגנוי עשידיי ייווצ ןענופעג ןאד ךיז ןבָאה לטעטש ןיא

 עקרא ,יקסנַאנזילב לאומש -- רעדלעוו יד ןיא ןטלַאהאבסיוא ךיז ןבָאה סָאװ

 רעייג רעד ןופ ,ןוז סעפעש לרעב ,יקסלּווואס דוד םייח ןוא ,םעדייא סנאמרעמאג
 דוד םייח ןוא לטעטש ןיא ןבילבעג זיא סָאװ רעקיצנייא רעד זיא לאומש .עינָאלַאק

 .דנאלסור ןיא רעטסעווש ןייז וצ ןרָאפעגקעווא רעטעפש זיא

 -עגּפָא זיא יָאנשזָאר עלעטעטש עשידיי סָאד .ָאטשינ רעמ ןיוש זיא יִאנשזָאר

 דנָאלסור"סייוו בירעמ ןופ עטרַאקידנַאל רעד ףיוא .טלעוו רעד ןופ ןרָאװעג טקעמ
 רעבָא ,"ינאשזור, טרָאװ ןטימ טנכייצאב זיא סָאװ ,עלעטניפ ץרַאוװש ַא אד זיא

 ןיילק ַא טנייה זיא ינַאשזור .יִאנשזָאר טימ טשינ תוכייש ןייק רעמ ןיוש טָאה סָאד

 ,ץאלפ ןעיירפ ךאס א רעייז טרָאד ןבָאה םייוג יד .לטעטש שייוג טנערבעגּפָא-בלַאה

 ןופ שא ךעלגרעב ןוא ןטנעמאדנופ יד ףיוא רעזייה עיינ ןעיוב טרָאד ןענעק ייז
 רעד ןופ ןענילוו רעבירא טציא עקאט ןעייג ייז .רעזייה עשידיי עטנערבעגּפָא יד
 טימ ןעמענ ייז ,קעפ ערעווש ךיז טימ ןגָארט ייז ,סאג-סָאלש רעד ןיא סאג-ריזח

 -עצרַאּפ סָאד ןוא ןעלסעק ענרעפוק יד ,סנשיק עניכופ יד -- סטוג ןוא בָאה רעייז

 ענרעבליז ,ןּפמָאל ענעשעמ ,תוסוכ ענרעזעלג ןוא לפעל ענעטעשזארפ ,סעפעג ענעייל

 ...ליפ רעייז טציא ןבָאה ייז סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא סרעטכייל

 ןייק לָאמנייק ןבָאה ייז ,סעסקיש ןוא םיצָאקש עגנוי יד ,ינַאשזור ןיא טנגוי יד

 ןליוו ייז ,ןדיי יד ןיא ןעקנעדעג טשינ רעמ ןליוו טייל עטלא יד .ןעזעג טשינ ןדיי

 ןופ ןאקרַאּפ ןגנאל םעד ןפרָאװעצ ןיוש ןבָאה ייז .ןסעגראפ סע קידנעטש ףיוא

 תובצמ ענרענייטש יד ןטייז עלא ףיוא טיירפשעצ ןבָאה ייז ,םלוע-תיב ןשידיי ןטלַא

 טרעקַאעצ ,רעמיוב ענסָאס יד טקַאהעגסיוא ןבָאה ייז ,קירוצ ןרָאי רעטרעדנוה ןופ

 דרַאפ רעסאלב א לטעטש ןטימ ןיא ןייטש ןבילבעג ךאנ רעבָא זיא סע ...םירבק עלא

 טראוו ןוא עמַאזנייא ןא טייטש יז ."לוש עסיורג, עשידיי יד -- רעיומ עקידמותי

 .רטונו םקונ א ךיוא זיא סָאװ ,טָאג ףיוא ץלא ךָאנ
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 ונישודק רכזל

 יפלא ויח הב ;םינשב תובר תואמ ךשמב תידוהי תרוסמ המקרנ הב ,וז הרייע

 רוביצ יכרצב וקסע הב :תועינצו הונע ייח ,םיאנ החפשמ ייח תוירבע תוחפשמ

 םיפי םיידוהי הרבח ייח ורציו ,טרפהו ללכה תבוטל תוריסמ לש םייח ויחו ,הנומאב

 .דוע הנניאו התחמנ ,לארשי ינב לש תורוד תורשע

 ,הקדצ ישועו םידיסח םהיניבו ,םימימתה הרייעה ידוהי לש הז רודש ,לליפ ימ

 ,םדא ייוזב לש האמטו הסג לגרב סמרי ,ץרא-ךרדו הרות ילעב ,םיבוט םידוהי

 ?יצאנ םע ינב

 ונממ וענמ םילוענה ץראה ירעש קרש ,יצולח רעונש ,רעשל היה לוכי ימ
 תמשגה תורשפאל הפצמו םע תמוקתב ןימאמ ,ןנערו ריעצ ,ססותו רע רעונ ,הילע

 ? היה אלכ היהיו דמשי ,ובלב תמעפמה ,ותוקת

 הריוא ללחב אשינש ,ןבר-תיבד תוקונית לש םהיפ לבהש ,ותעד לע הלעה ימ

 ? הי ימש תחתמ ומלעי ,הלא םינטק הרות ידמולו ,םֹוד םלאי ,דימתמו זאמ הרייעה לש

 ירזכא ןפואב וחצרי ,םלוע רוא וזח התע הזש ,תוקוניתש ,ומצעל ראת ימ

 םהילע ךשחי ,יצאנה חצורה עיגה הלפש הגרד וזיאל וניבי םרטבו םדא יאמט י"ע

 ? םמלוע

 םישנא ,ףטו םישנ ,םישנא : הרייעה ידוהי יפלא תעבראכש ,בושחל היה לוכי ימ

 .רפאל וכפהיו הקנילברט ינשבכ ןשעב ולעי ,חור ראש ילעבו ךרד ימימת

 ןתולעהל היה רשפא יאש ,ולא תורדוק תועוז הזח אל הרייעה ינבמ שיא ףא

 הלא םירבד ורק ןכאש ,םויה דע ןימאהל יל השקו .שארמ התומת ןב תעד לע

 .םלועה תודלותב

 -םייתוברתה היתודסומ חופיטל הבהא ךותמ הלוכ תרסמתמ ,תססותו הננער

 -דומלתה יתב תונולח דעב עקוב הרותה לוקשכ ,םייתרבח-םיירוביצהו םייכוניח

 .יחור יניעב הרייעה תא דוע האור ינא ,הלש רפסה"יתבו שרדמה"יתב ,הרות

 וראשנ .םניאו רפאל וכפה הינבו ,דוע תמייק הנניא הרייעה הרמה תואיצמב ךא

 .תיצאנה האושה אוב ינפל דוע הובזעש ,הינבמ הלא םהו ,םידירש קר הנממ

 .תישונאו תידוהי הרכהל הב ועיגהו ,הרייעב ולדג ,םלוע רוא הב ואר הלא םינב

 םיחטבמ ףוחל עיגהל וכז םהמ םיבר .םיקחרמל בוטה המש תא ואיבהו הואצי םה

 ,תירוטסיהה םתדלומב תידוהיה יוני'זור תכסמ תא גוראל םיפיסומ םה ירהו ,םתדלומב
 .ונצרא לש השדחה חורב תבלושמו הזוחא איהשכ

 .םניא ,הינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע הרייעב ויחש ,הינב יפלא ראש לכ

 .םקלח תנמ ויה ירזכא תומו שפנו ףוג ייונע

 תויולגו ןילופ תולג תוליהק רתי ישודקו יוני'זור ישודק תומשנ לש םחור ךא
 ידירשל ,ונל ןתנש אוה אוהו ,רורחשה תמחלמ תעב וננימיל דמע וליאכ תורחא

 תמעפמה חורבש תראפתבו הרובגבש דוהב דומעל ,ץמואו זוע ,ץראה ידילילו הלוגה

 ירבדכ "רפא תחת ראפ םהל תתלו,, לארשי רורחשל איבהלו ,םיבר לומ םיטעמ ,ונב
 ךרועה .('ג קוספ א"ס קרפ) והיעשי איבנה
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 |ונישוד ק

 םימימתהו םירשיה ,םירוהטה ונישודק תומשנ תא רוכזנ

 האושה ימיב םהירורגו םיצאנה ידיב ודמשוהש

 תוחפשמה ישאר לש ב"א פ'ע

 .א

 .תבו ןב : הדירפ ותשא ,םייח בא

 : הנח-לטיש ותשא ,שריה-ריאמ ץיבומרבא

 .רסיא-םייח

 .לארשי םנבו ביל יקסבומוד הלעב ,היח

 .תבו ןב :לחר ותשא ,בד יקסבומרבא

 הק'שומ תנמלא -- הברירתסא קינלוגא

 הפיצ ותשא ,חנידוד

 הבויל :יקסבוקטיפ הק'המלש הלעב ,לטע

 .השמו

 .םידלי 2 :ץיבלטניפ לאכימ הלעב ,הדניה

 לאכימ תנמלא -- הטני-הדירפ קינלוגא

 .אבא קיניובח האר -- הזור ,השמו לחר

 הרש ותשא ,ףסוי ןיטשלדא

 4 :יקצאיפיש תיבל הקניח ותשא ,רשא

 תונב

 םידלי 4 :הדלוג ותשא ,יכדרמ

 תונב 3 :הרש ותשא ,השמ

 .היח ותשא ,ללהיןרהא

 לגיפ ותשא ,יכדרמ ןיטשלדא

 םינב 3 :יקסבליזוי קחצי הלעב ,הקלא

 .תבו ןב : ןיטשפא םייח הלעב ,המורפ

 םינב 2 :הק'שב ותשא ,רשא-בקעי ףדא

 .הקשמ : תבו (השמ)

 .םידלי 3 :ותשאו םהרבא ןיטשרבוא

 ותשאו והיעשי-םהרבא יקסנילרוא

 .תונב 2 : לוולוו הלעב ,השמ

 ןמלא -- לקצח יקסנילרוא

 םידלי 2 :ןיטשפא קחצי הלעב ,הבוב

 םידלי 2 :יקסלוברג עשוהי הלעב ,הדלוג

 םהרבא ,ךונח :הילימ ותשא ,רתלא

 .לדנישו

 .בד ,הפי :רזיל-לאומש תנמלא -- הכלמ טא

 .הרובד ותשא, לאכימ טא |
 האל-לחר ותשא ,לרב-השמ טא

 .ותשאו לוולוו

 תונב 37ו םינב 2 :קחצי תנמלא -- הנח ןויא

 הלעב ,סקופ הינוס) .םילעבו םיאושנ

 .(שילקמ

 הל'השפ ותשא ,ףלוויםייח ןיטשנזיא

 םידלי 2 :ותשאו השמ

 םידלי 2 :יקסלופצנק רזעילא הלעב ,לטיג

 .(םימואת) בקעיו הניש ,הנירב

 .םינב 3 :ותשאו יבצ רקניא

 היח ותשא ,עשוהי ןיטשניא

 הנירבו היסח ,םייח :לחר ותשא ,לאוי

 הבוקסיל האר -- ןועמש

 םידלי 3 :ותשאו ריאמ"ה'ציא

 תונב 2 :המלש הלעב ,המיס

 : ץיבושבומ הקביל הלעב ,הק'זורדהנח

 .םידלי 3

 .קחצי :והילא תנמלא -- עבש-תב ץיבוקציא

 םהרבא :ןמלא -- השמ ץיבוקציא

 ,ןבואר :הצינוק םירפא הלעב ,היח

 תבו הנירב ,הקבר ,הקמורפ

 הנחו ןבואר :ןיטשניו השמ הלעב ,הסדה

 .הדלי :לאקזחי הלעב ,הינוס

 הקרמ לזיר ותשא ,המלש-םהרבא רפלא

 .הנחו ה'לדגמ :םייח תנמלא -- לספ

 .ןימינב ןיטשפא -- הק'השפ ,היח ןיטשרפלא

 .םידלי 3 :דוד תנמלא ,ןיטשרפלא

 הלביט ,דוד : לטע ותשא ,ףסוי ןיטשרפלא

 .הדניהו

 : לרב תנמלא -- הרש שינא

 6 לאיתוקי ,האל ,ןרהא : לחר ותשא ,השמ

 לשהו

 לטיגו לטומ : הרובד ותשא ,ףסוי

 הבולבפ האר -- קינלטיפש -- הקשומ

 .הבוניטנטסנוק האר -- בוקנבל -- לרפ

 השוזו הזור :רתסא ותשא ,רתלא ןיטשפא

 לאומש ,הנר'צ :לרימ ותשא ,רתלא ןיטשפא

 .לדנימ יקציבולאיב האר -- לטיג"הניש

 | היח ותשא ,ןרהא-השמ 'רב רתלא ןיטשפא

 .םינב 5
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 היליב-הרש ותשא ,ךורב ןיטשפא

 תב :הלעבו הרפש ; הקבר ותשא, הילדג

 .לבילו לדנוז-ריאמ

 .הלרפו הרש ,םייח : הוח ןיטשפא

 הילכימ ותשא ,לרב-םייח ןיטשפא

 .הל'הינהו םהרבא ,הילדג

 .תונב 4 :הק'הרש התלכו הנח ןיטשפא

 םינב 10 :היח ותשא ,הידידי ןיטשפא

 ,רזעילא ,ףסוי ,לחר ,תידוהי ,הנח ,הינוס)

 .(2 דועו חספ ,השפיל

 הינוס ותשא ,רשא-בקעי ןיטשפא

 .ימענ :ותשאו בוטיםוי

 המחנ ותשא ,ןבואר-בקעי ןיטשפא

 םידלי 3 :האל ותשא ,לקצח

 ןיטשלדא האר -- םייח

 םידלי 2 : הניד ותשא ,לאוי

 .רטסוש האר -- הכלמ

 :ותשאו םירא ןיטשפא

 .לסיזו

 ותשאו בקעי-יכדרמ ןיטשפא

 םידלי 3 :הליצ ותשא ,ריאמ

 .האלו קייצביל

 לטע ותשא, רתלא ןיטשפא

 תבו ןב :לקצח הלעב ,עבשיתב ותוחא

 .(הל'הוח)

 .לרימ-היליב ותשא ,ןבואר ןיטשפא

 ותשא,ףסויזהחמש ןב הק'השמ ןיטשפא

 הלעבו ימענ

 םינב 2 :  ה'זדנומ
 האר -- רתסא :הלעבו הקבר ותוחא
 .יקסנבילק
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 םידלי 3 :ותשאו אבא ןב לטומ ריאב

 םידלי 3 :ותשאו אבא ןב השמ

 םידלי 2 :ותשאו אבא ןב דוע

 םידלי 2 :הלעבו לריצ םתוחא

 .םידלי 2 : הלעבו הקשומ םתוחא

 תידוהי :ותשאו לאומש ריאב

 .םידלי 2 :ותשאו יושנ ןבו

 :אבא תנמלא -- המוילב ריאב

 תבו הקלא

 .םידלי 3 :לביל הלעבו הק'השמ

 ,רזעילא : לשיר ותשא ,ביל-םהרבא 'ץיבב

 .לגיפ ,םייח ,לשריה

 ,לגיפ ,יבצ ,םהרבא :ותשאו הק'השמ 'ץיבב

 .םחנמ

 ,לטומ

 .םירמ ותוחא ,םידלי 2 :ותשאו לוולוו ץיבב

 תונב 2 :הביל ותשא ,ביל ןב הילופ 'ץיבב

 .םידלי 4 : תואושנ תויחא 2

 : ל הדוהי-לאומש תנמלא -- רתסא 'ץיבב

 הרש-הנח ותשא ,ףסוי

 לביל יקצינרוכוס הלעב ,הביל

 םינב 2 :רכששי תנמלא

 .םידלי 4 :יקציול הלעב ,הקשפ

 תונב 2 :ותשאו םהרבא 'ץגלוב

 .הק'השמ ויחא

 הנמלא ,רתסא 'ץגלוב

 םידלי 2 :ותשאו קחצי

 דליו ותשאו לביל

 .הקבר :התוחאו הלעבו הק'מוילב

 םייח םנב :הנר'צ ותשא ,ןימינב 'ץגלוב

 ותשאו

 :היחאו יקסבולוקוס הינוח הלעב ,הקניח

 .רזעילא

 .הטלזו הניש :הציר ותשא ,קחצי 'ץגלוב

 ,עשטיא : הקשר-הניש ותשאו השמ 'ץגלוב

 .ןבו הקביל

 .תונב 2רו ןֶב :הכרב ותשא ,השמ יקסבורוב

 הרפש ותשא ,לארשי יקציבולאיב

 םידלי 2 : המט ותשא ,שריה

 .הק'השחו הנח

 : לדנימ יקציבולאיב

 ןב :לטיג

 : הקביל ותשא ,לארשי סואליב

 הניש ותשאו םייח

 םידלי 2

 הלעבו ה'צ'הנח ,לגיפ : ויתויחא

 .ל'דיודו קחצי :ויחא

 .םיגב 4 :הילטמ ותשא ,ןושמש םב

 .הינה ןיקלב

 םידלי 4 :לביט ותשאו דוד :לחר הדיורב

 .תב :ותשאו חנ

 .האל : היליב ותשא ,קחצי ןורב

 התלא ותשא ,יכדרמ ןורב

 תונב 2 :יקסבולוקוס השמ הלעב ,הרפש

 הלעבו הנירב

 .הרמו בקעי, הטני

 הביט ותשא ,לאפר יקסבוזרב

 הלעבו הקליב

 םידלי 2 :הלעבו לחר

 .חכוי ותשא ,השוי-ה'ציא

 .םידלי 3 :ותשאו עשוהי :ותשאו דוד ןמרב

 .ימענ תב :ותשאו ןמיינב ןמרב
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 .םידלי 2 :הקהשר ותשא ,השמ ןמרב

 .םידלי 2 :ותשאו יכדרמ ןמרב

 .םידלי 2 :לזיר ןמרב

 .ןב :הק'השפ ותשא ,יקציבוטסרב

 .םידלי 3 :ותשאו לרב יקציבוטסרב

 : ותשאו הידבוע : הביט יקציבוטסרב

 םידלי 2

 דלי :ותשאו ךורב

 םידלי 2 :יקסבוזרב םייח הלעב ,השפ

 .לוולוו

 ,הכלמ ,הק'השפ ןושמש :לזיר ןילסרב

 .לטומ ,להשמ :ץילרק לרב הלעב

 קחצי ,הזור ,והילא : הינוס ץיבוקרב

 .לדנישו

 .תונב 3 :םב תיבל ותשא ,לדיז רנקרב

 .םידלי 3 :הק'השב ותשא ,רסיא יקסנ'צשרב

 : יקציטסיל הלעב ,הינוס : הצנירפש ןישב

 ףסוי

 .יקסנבילק האר :לחר

 ,םידלי 3 :השח ותשא ,םהרבא ןיקשב

 ב

 .הוח :האל ותשאו לארשי :יבצ ןירובג

 .הילוס ותשא ,ןועמש ןירובג

 .ותשאו לשה :היבצ ותשא ,המלש הזבג

 םידלי 3 :האושנ תב :ותשאו רתלא רבוג

 : בילרהירא יקסלוברג הלעב ,הביל

 .םידלי 3

 :הקלא ותשא ,לרב רבוג

 הכלמו

 .השר ומא

 השפיל התוחאו הנח ותשא ,ריאמ רבוג

 .השומ יתבש :סידלוג עשוהי הלעב ,התלא

 .םידלי 2 :ותשאו ריאמ רבוג

 ןבו ותשאו לשרה :םיחא 3 -- טלבדלוג

 םידלי 2 :ותשאו לרמש

 .תבו הפצ ,השח :תונב שלשו לאימחרי

 םינב 27ו תונב 4 :ותשאו הק'רהא גרבדלוג

 .דליו הלעב ,הרפש :םידלי 27ו יושנ ןב)

 ותשא ,בקעי :הוח ותשא ,יכדרמ ןידלוג

 .היתבו תידוהי

 .תונב 2 :ותשאו השמ ןידלוג

 .םידלי 3 :ותשאו דוד סדלוג

 ל'השמ ,הקניח :יבצ יקסבוטסוג

 קחצי ,הקטיא

 תב :הפיצ ותשא ,והילא

 ןב :ק'צולס חנ הלעב ,םירמ

 ותשאו קחצי ויחא ; הדניה -- יבצ תוחא

 .דליו

 .םהיתוחפשמו ריאמ ,השמ ,לאוי יקסבוטסוג

 תידוהי ותשא ,םהרבא-השמ ןיטשדלוג

 םינב 2 :ריאמ-בקעי ןמסקופ תשא -- לחר

 תבו השמ :הזור ותשא ,חנ

 .ריאמ

 .המלש :סב םייח תנמלא -- ץיבלשיג

 ,ריאמ :הנמלא -- ץיבונוזולג

 .םינב 2 :הקליב ותשא ,םייח יקסנילג

 ,דוד ,םירפא :הדלז ותשא ,והילא ןמרמג

 ףסוי : טרופטור םהרבא הלעב ,הפי

 .הבוד ותשא ,קחציו הרש

 ,דוד ,םירפא :הדלז ותשא ,והילא ןמרמג

 .השפ

 .השפ ותשא ,לשרה ןמרמג

 הקטא ותשא, בקעי יקסלוברג

 .רזועו לשיפ

 הקטא ותשא ,בקעי יקסלוברג

 .ל'מהרבא ,הלרפ ,היננח

 הלעב ,הבוד :הנמלא -- הביל רברג

 .קחצי הנבו יקציבליא ןרהא

 רתסא ותשא ,רודגיבא סגנירג

 הלעבו לדנימ-הדלז

 .תונב 2 :קחצי הלעב ,המחניהבוד

 ד
 ,םינב 3 :ותשאו לרב יקסניבוד

 .ןבו תונב 3 : הרש ןוסדיוד

 היח ותשא ,הכנ יקסבורבוד

 .הקבילו הקלא ,לצרוש

 ,םירמ ,םייח :ותשאו לאומש ןירבוד

 .םינב 4 :ותשאו המלש יקסבומוד

 : הדירפ ותשא םייח (א :יבצ יקסבוקטיד

 םהרבא הלעב ,הדניה (ב :השמו לחר

 ותשא ,הדוהי (ג ;:בדו לחר :קילופ

 .ץרפ ,ןבואר : היח

 םינב 4 :ותשאו ןרהא יקסני'צרד

 .הנמלא -- ומא

 .ה

 ,לאומש :הזור ותשא ,השמ ןרוהנשרה

 .דועו המחנ

215 



: 

 דבכוי ,ףסוי :הנח ותשא ,קחצי יקסנילוו

 .דליו הלעבו השפ

 : ןבואר-השמ תנמלא -- הינוק יקסנילוו

 .םידלי 2 : ןמרורב הק'השפ

 לטע : הטני יקסדוגיו

 .הל'הבילו םייח הלעב ,הרש : הבר יקסדוגיו

 הלעבו האל :הנר צ ותשא, השמ יקסדוגיו

 .הלעבו היח ;םידלי 2 :ל'השמ

 .לטע :הרש יקסדוגיו

 : הקביל ותשא ,םהרבא קי'צנליו

 .השמ ,ל'הדוהי

 הדלז ותשא ,ןרהא-לאומש יקציניו

 םידלי 2 :קינלוקש והילא הלעב ,הק'הרמ

 .םידלי 2 ?ץיבוריאמ קחצי הלעב ,הקבר

 לגיפ-השמ ותשא ,ןמלז-םייח ןיטשניו

 .םידלי 2 :הלעבו הקשומ

 .םידלי 7 :ותשאו החמש יקצוסיו

 לסיז ותשא ,לארשי ןמציו

 היליב : הילטמ יקסבינשיו

 .הנחו ףסוי :ותשאו םירפא

 תב :הרש יקסבינשיו

 הביוט ותשא ,לארשי ןילו

 םידלי 2 :ותשאו קחצי

 םידלי 2 :ותשאו והילא

 םידלי 2 : המיס ותשא ,לטומ

 םידלי 2 :השיג ותשא ,ןרהא

 .םידלי 2 :ותשאו םולש

 .םידלי 6 :ותשאו והילאיביל רילו

 -םוי ,והירמש :סיו תגמלא -- הסדה ךלו

 .הל'הטיא ,בוט
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 ה'צ'האל ותשא, והילא יקסבילבז

 .השומ -- תבו ןב

 : הילטמ ותשא ,לטיפ קי'צנויז

 .ל מהרבא ,תידוהי ,היננח ,הרובד-היח

 : הלעבו הקשירַמ ,לטומ : הפיצ ריו'זז

 .םידלי 5 :ותשאו טחוש -- ןב ;םידלי 3

 רנבא ,בקעי :השמ דניקסיז

 .הינוס ותשא ,לוולוו ;הדלי :ותשאו

 : ה'צ האל ותשא ל'שריה יקסנַאיבלז

 .םהרבאו תידוהי

 הטני-היח ותשא ,החמש יקצינטולז

 .ותשאו לוולוו
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 : הביל-הניש ותשא ,םירפא רנטלז

 .לאינד ,תידוהי ,בקעי ,הטני

 .םידלי 3 :ותשאו קחצי רנטלז

 הקלד-המוילב ותשא ,לארשי יקסבוחומז

 .הרשו דוד

 .היליב :הנח ותשא ,לארשי יקסבוחומז

 התשאו םהרבא םיהקז

 .ותוחא דועו האושנ תוחא

 .הבוב םיהקז

 .הק'הדירפ ותשא ,היננח םיהקז

 .םינב 5 :הקלא ותשא ,דוד םיהקז

 .םידלי 3 :ותשאו אפיל םיהקז

 .הק'השב ותשא ,לאכימ םיהקז

 .דוד -- חא-ןבו ןימינב ויחא ,לסינ םיהקז

 .הלעבו תוחא ,רתסא םיהקז

 ;ותשאו הק השמ : הנח ותשא ,יכדרמ םיהקז

 .םידלי 3

 ,הקבר : הק'היח ותשא ,המלשילרב םיהקז

 ,הכוי-הרשו הנירק

 םינב 2 :ןמלא -- יכדרמיהשמ םיהקז

 (לאומש)

 .לגיפ ותשא ,הק'המלש םיהקז

 .ה

 ה'צ'היח ותשא ,אבא קיניובח

 :יקסנילפק והילא הלעב ,הקטיא

 םירמו יבצ

 : יקסמינולס השמ הלעב ,הנח-רתסא

 יבצ ,היבצ

 : הזור ותשא ,קחצי

 .לשיפ ןב לטומו

 : הק'השפ קיניובח

 .תוחא

 .הוח ותשא, לאומש יקסמוח

 : השטיפ ותשא ,לשה ןזח

 .יבצ ,רזעילא

 : לרימ ותשא םהרבא ןיקייח

 .םידלי 3 :ץרוש דוד הלעב ,דבכוי

 .םידלי 3 :רתסא ותשא ,קדרח

 הביבא

 תבו לשיפ ,דוד-םייח

 ,שיניב ,לגיפ

 .ט
 .השמו השיג : הינה ןמכוט
 -- התוחא תב :האל ותשא ,רדינשכוט

 .הק'הביל
 .רתסא ;הנימ : הביל ותשא ,בקעי יקסנירוט



 היבצ ותשא ,לטומ יקסנירוט

 .ןב דועו הל'סיז : לדירפ ותשא ,לאומש

 .םידלי 3 :הזור ותשא ,לארשי יקסנירוט

 ןסינו םייח :רתסא ותשא ,לרב-בד ןרט

 .ץישפיל רתלא -- היחא

 : הלעבו לטיג :השמ ןרט

 םידלי 3 :הלעבו הבוד

 .קיבונ האר -- האל-הרש

 םידלי 3

 ּש
+. 

 ,המחנ : הק'שווד ותשא ,ףסוי 'ץיבלסוי

 .תבו הכרב

 : הדירפ ותשא ,חספ"םוחנ יקצינרזי

 .ןבו תונב 5

 : םירמ ותשא ,ארזע יקצינרזי

 לרפ ותשא ,המלש יקצינרזי

 : ץיבריולקש לטומ הלעב ,םירמ

 הטלז ,ךורב

 .דלי :יקסבוקטיפ בקעי הלעב ,הקבר

 הכלמ ותשא ,השמ יקסלי

 ,דלי

 םידלי 2 :הלעבו לחר

 .הרש

 ותשאו רזעילא 'ץיבלקני

 ותשאו לשרה

 .(האושנ תחא) תונב 2

 ,ם
 הביוט ותשא ,השמ ץכ

 .הביל ותשא ,ןב

5 
 הפיצ ותשא ,לאכימיבקעי בל

 הקברו הרש ,םהרבא ,השמ

 .הלעבו המחנ

 הקבר ותשא ,שריה קובנבל

 תבו ןימינב ,הקמוח ,הק'האל

 .טדנבו בקעי :ויחאו

 .םידלי 3 : שריה תשא קובנבל

 .םידלי 3 :הקטא ותשא ,ריאמ קובנבל

 : הניש ותשא ,ןמלז-בקעי יקסבוקבל

 .םידלי 3

 והילאו דוד ,היח : האל-המורפ בניול

 הקיהמחנ ותשא ,השמ

 .םידלי 5 : הנח ותשא ,יאמש

 הרש-היח :ותוחאו הרובד ותשא ,השמ בניול

 .היבצ : היליב ותשא ,יכדרמ יקציול

 םידלי 2 :ותשאו בקעי

 .הלעבו הקטיא-הגיפ

 : הטני ותשא ,בוט"םוי ןתיול

 .(המלש)

 קחצי :הכלמ ותשא ,םייח-השמ ןתיול

 םידלי 2 :ותשאו לרב

 םידלי 3 :יקסבוכוסור הלעב ,הבויל

 .םידלי 2 :ותשאו ףסוי

 ,םהרבא לקצח :היליב ותשא ,בד אירול

 םידלי 3

 .השמ

 ותשא, ףסוי :המיס ותשא ,קחצי אירול

 .לזיר :הרש

 :ותשאו יבצ ,ןרהא :רזעילא-בד יקצישובויל

 .השמ

 ,הק'השמ ,לרמש :הנח ותשא ,קחצי ןמרביל

 החמש

 םידלי 3 :הלעבו השח

 .ותשאו לאומש

 .םידלי 2 :ותשאו הק'היעשי ןמרביל

 :ותשאו לרמש :ותשאו לטומ ןמרביל

 םידלי 2

 הינפצ ,הק'השמ ,םייח

 .ןיקשב האר -- השחו

 .(רַּבָא) םהרבא טנרביל

 .בקעי ,לאומש :המחור ותשא ,םהרבא ןומיל

 .םידלי 2 : םירמ ותשא ,ןימינב ןומיל

 .לאומש : הינוס ותשא ,לביל ןומיל

 הק'השב ותשא ,ףסוי יקציבוסיל

 .םידלי 2 :ותשאו השמ

 לטיג ותשא ,עטנ יקציבוסיל

 .(דוד) םידלי 2 : גרטלפא הלעב ,לחר

 .תבו יבצ :ותשאו בקעי יקסבוקסיל

 .םידלי 2 :ותשאו יבצ יקסבוקסיל

 .קחצי :םירמ ותשא ,לרב יקסבוקסיל

 .ןב :ביל תשא -- יקסבוקסיל

 :ותשאו םייח-השמ יקסבוקסיל

 םידלי 3 :ותשאו ףסוי

 .םידלי 2 :ותשאו הילדג

 .היַאּפ ותשא ,ןושרג יקסבפיל

 ,היל ותשא ,לטומ : הקבר יקציבצנל

 .ןרהאו לרב

 .הרש ותוחאו ותשא ,לדיז ןמרל

 םינב 2



 ,מ

 תבו הדוהי :הינוס ותשא ,והילא ןוסריאמ

 .הרש ומא

 .םידלי 3 :לטיא ותשא ,לואש 'ץיבוריאמ

 .(לאפר) ןבו תונב 2 :'ץיבושבומ

 .ןיטשניא האר -- הירא 'ץיבושבומ

 תבו .יבצ :הרש ותשא ,ןועמש סקרומ

 .םידלי 2 :ותשאו לאיתוקי יקסבוקשומ

 .בקעי : האל ותשא ,םייח רוזמ

 : הנח ותשא ,םייח : האל-הקבר יקסבובי'זמ

 םידלי 3

 .רפיצנק האר -- הנח

 : הקטיא ותשא ,ףסוי יקסבונכימ

 .לצג ,המוילב ,הזור

 .ןילופ יטילפמ -- היעג ותשא ,רלימ

 המיס ותשא ,לרב 'ץיבוקנימ

 םידלי 2 :ותשאו השמ

 ותשאו ל'מהרבא

 .הלעבו הינוס

 הילה ותשא ,םירפא :םירמ רלמ

 תנסא :ותשאו םהרבא

 המחנ :לגיפ ותשא ,אנכש

 .חמלש :יקסנימרמ השמ הלעב ,רתסא

 : הק'הילד ותשא ,רתלא 'ץיבוכודרמ

 םידלי 2 : הלעבו לדרפ

 .ותשאו קחצי

 : הילוס ותשא ,לאקזחי קינ'צורמ

 םהרבא, הקנימ

 : ץיבורקב רזעילא תנמלא -- לחר

 לאפר ,השמ ,ףסוי

 .יקסבוטסוג ןרהא הלעב ,לגיפ

 קודצ תנמלא -- הרש קינ'צורמ

 השמ ,ריאמ-בקעי ,ףסוי

 .םידלי 2 : ןזור השוז הלעב ,םירמ

 הדלוג-הרובד ותשא ,יכדרמ קינ'צורמ

 םידלי 2 :ותשאו הק'המלש

 .ותשאו ןמלז

 הרשיהיח ותשא ,השמ הניירמ

 ותשאו הדוהי

 .תב דועו היבצ

 ותשאו לאפר יקסנימרמ

 הלעבו הנח

 ,רלמ האר -- השמ

 םידלי 3 :הרש ותשא ,דוד ץנרמ

 .(יבצ ,םייח)
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 ה'ציו ותשא ,,ןמלז-השמ ןינצשמ

 .תונב 2 :ותשאו לאומש

1 

 ,הניש ,יבצ : האל-הרש ותשא ,הנוי קיבונ

 .ןבו

 .םידלי 3 :ותשאו קחצי יקסרובינ

 ,ס

 הלעב ,הכלמ : היליב ותשא ,רזעילא לגס

 .ןב :קינזר עשוהי

 םירפא

 ,היסח -- םתדכנ :המט ותשא ,רזעילא לובוס

 הנרא : םירפא יקציטיוס

 .דוד

 .םינב 3 :הדלז ץלוס

 ,לאומש :ןמחנ תנמלא -- יקסבולוקוס

 ,חנידוד :הנח ותשא ,קיזיא יקסבולוקוס

 .םירמו הילכימ ,לטע ,ןועמש ,בקעי

 .םידלי 3 :ותשאו ךורב יקסבולוקוס

 .לרב יקסבולוקוס

 .םידלי 3 :הלעבו היח יקסבולוקוס

 .םידלי 2 :ותשאו אפיל יקסבולוקוס

 ןבואר-קחציו השפ ינב יקסבולוקוס

 םידלי 8 : ןלפק לדיז הלעב ,לזיר

 םידלי 4 :והילא הלעב ,הילכימ

 יכדרמ ןורב האר -- הק'השמ

 םידלי 2 : ותשאו לוולוו

 .םידלי 2 :ותשאו םיריאמ

 :הניש ותשא ,הק'המלש יקסבולוקוס

 .םידלי ד

 :הלעבו רתסא : האל ותשא ,עשוהי הקורוס

 .םידלי 2

 ןועמש :הרובד ותשא ,המלש יקצינלדיס

 .םידלי 2 :הלעבו תב

 .השב ותשא ,והילא יקסנרדיס

 :ףסוי הלעב ,הק'הרש : האל-לחר יקסנרדיס

 .תב

 לסיז-הרובד ותשא ,ל'הדוהי יקציטבולס

 םידלי 3 ;ותשאו ףסוי

 םידלי 3 :קי'צבש הנח

 .םידלי 3 :רוכבה ונב תנמלא

 : ותשאו הק'השמ : לחר"הגיפ יקציטבולס

 םידלי 2



 םידלי 5 :ןרהא הלעב ,הרש

 .הדלזו הקמורפ

 ,הרובד ,ריאמ : הקבר יקמסינולס

 .םידלי 2 :יקסבונס ףסוי הלעב ,הדיא

 הדלז ותשא ,קיזיא קיצמינולס

 תונב 2 :הקלא ותשא ,לדיא

 הברירתסא קינלוגא האר -- הק'פיצ

 .םידלי 2 :הלעבו תב דוע ; לשריה

 המחור ,בד :היח ותשא ,םייח קיצמינולס

 .םידלי 2 :יבצ-השמ הלעב ,הכנ

 .הינוסו היח ,לדוט : המלש יקצולס

 םידלי 3 :ותשאו קחצי : הקלא-הניש ןמלס

 םידלי 3 :ותשאו הק'המלש

 .דלי :ותשאו לדנמ

 .םידלי 4 :הק'שח ותשא ,ה'ציא-םייח ןמלס

 הלעבו הרש"הנח :הינוט תנמלא -- ןמלס

 לדיא ,היבוט ,ןבואר : רקניא לאומש

 .םידלי 3 :הלעבו הטוג

 .הטוג :הקבר ןמלס

 .לאכימ :הרש ותשא ,לאומש יקצלס

 .םידלי 4 :ותשאו לוולוו ץיבונוזמס

 .יכדרמ ץיבונוסמס

 לאומש תנמלא -- הרמת : ה'ציו ץיבונוסמס

 לצרה ,ריאמ ,השמ : הינבו

 ,השמ ,םירמ : גרבלא לאומש הלעב ,לחר

 יתבשו קחצי

 ; םנבו בקעי תשא -- החונמ

 : הנירט ותשא ,יתבש ריפס

 .ךלמ

 .לפרק ,הל'רהא : לטיג ותשא ,לצג ץיבורפס

 .קחצי
 ,ןרהא ,םייח

 .פ

 .רתסא ותשא ,קחצי-םהרבא בוקיאפ

 .בד ,המורפ :הביל ותשא ,הירא הודפ

 לזיר ותשא ,ריאמ יקסיורדופ

 םידלי 3 :הלעבו הטני

 םידלי 3 : הלעבו הטיג

 .הקבר ,דוד

 .םידלי 2 :ותשאו לאלצב יקסיורדופ

 םידלי 3 :היח ותשא ,דוד קילופ

 .הנמלא -- היח םא

 ,לחר) םידלי 6 :ותשאו לדיז קאילופ

 .(םידלי 2 : הנח ותשא דוד-השמ

 םידלי 3 :הינה ותשא ,והילא ץנרמופ

 : הק'ייח ותשא ,והילא-לארשי ץינרמופ

 .םידלי 3

 האל-הקבר ותשא ,השמ ץינרמופ

 הילימ ,ןימינב ,היבוט :הקליב ותשא ,לדיז

 הדלי :האל ותשא ,יכדרמ

 .הנידו םהרבא

 הנח ותשא ,אפיל-םהרבא ןמסקופ

 םידלי 2 :ותשאו ריאמ-השמ

 םידלי 3 :הלעבו הבוד-הרש

 .םידלי 3 :הלעבו הקריצשדהניש

 הכלמ-השח ותשא ,יכדרמ-ןרהא ןמסקופ

 םידלי 3 :הכנ ותשא ,יול

 הביל : ץיבוניבור דוד הלעב ,הרפש

 בל היבוט הלעב ,הרש

 .ךונחו לאומש

 םידלי 3 :הלעבו האל :לחר ןמסקופ

 םידלי 3 :הלעבו הניש

 .ןיטשדלוג האר -- ריאמ-םהרבא

 השמ ,לאיתוקי :ותשאו יכדרמ ןמסקופ

 .דלי דועו

 .הנישו לגיפ : הרש ותשא ,לאומש ןמסקופ

 ןבוארו השמ : הנירב ןמסקופ

 .םידלי 3 :ותשאו גילז

 ,בקעי ,בד :הק'שפ ותשא ,לאקזחי ןמרופ

 הלביל

 .תבו ןב ; לריצדהנירק ותוחא

 .ותשאו בקעי ןרהא יקסבוקטיפ

 הקטיא ותשא ,לרב יקסבוקטיפ

 .הדלי : הינוס ותשא ,הק'השמ

 .םינב 27ו תונב 2 : רזייל-םייח יקסבוקטיפ

 אביקע :היח ותשא ,בקעי יקסבוקטיפ

 .הקבר התוחאו הסויל דליו הקניח

 .הקלא :ותשאו לארשי יקסבוקטיפ

 : לדירפ ותשא ,הק'השמ יקסבוקטיפ

 .םידליו תואושנ ,הינוס ,השיג ,המיס

 המוילב ותשא ,רביל יקסבוקטיפ

 םידלי 3 : הלעבו הרובד

 םידלי 2 :ותשאו דוד

 הקבר ,יכדרמ ,לאומש

 .הלעבו ימענ

 םינב 4 :ותשאו יכדרמ יקסבוקטיפ
 .םידכנו םיאושנ

 הוח ותשא ,לטיפ יקסבוקטיפ

 | הקלא-הדירפ ,בקעי ,המורפ

 = םידלי 3 :יקצוסיו קחצי הלעב ,הקניח
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 (הנוי) םידלו 3-ו

 .הלעבו לדרפ ותוחא

 הלעבו הנח :םירמ ותשא ,ןבואר יקסבוקטיפ

 .הצנירפש ,השמ

 : הניש יקסבוקטיפ

 : הקלא ותשא ,דוד

 .ימענ ,השוש-האל

 ןמלא -- ביל-לאומש יקסבוקטיפ

 (השפ) םידלי 2 : המוח ותשא ,הקהיעשי

 תונב 2 : הלעבו השיג

 הדלי

 : לריצ ותשא ,ל'הדוהי ;ותשאו לצרה

 םידלי 3

 ;דלי :ותשאו ריאמ ;ותשאו והילא

 .המלשו

 לואש הלעב ,לחר : החמש יקסבוקטיפ

 הדלי :רשא הלעב ,הטני

 .םידלי 2 :ותשאו דודיםייח

 ל'הדוהי הלעב ,השב :ותשאו יכדרמ גרבניפ

 תונב 2 : גרבניפ

 .ןב דועו לביפ ,ל'מהרבא ,המלש

 .לחר ותשא ,הנוי-יכדרמ ןמניפ

 .קחצי ,רתסא : המורפ ותשא ,רסיא סניפ

 .אביקעדוהילא סניפ

 .הינוס התוחאו לגיפ סניפ

 היסח ותשא ,ןמלז לקניפ

 תבו ןב :היַאמ ותשא ,יבצ

 .םידלי 2 :הינוס

 :ותשאו הק'השמ :ותשאו בקעי לקניפ

 .םידלי 3

 םידלי 4 :ותשאו הינמ לקניפ

 .םידלי 5 :ןתנ הלעב ,המורפ-הרש ותוחא

 התלא-הגיפ ותשא ,ןושרג יקצינטולפ

 .םידלי 2 : לביל הלעב ,תב

 גרבצרוש ,יקסרקפ : הינלופמ םיטילפ

 .דועו דועו דליו ותשאו
 .הזור ,לביפ :ותשאו והילדג שפפ

 .שריה שפפ

 : המורפ ותשא ,םהרבא ןמרברפ

 .(הרש)

 תונב 47ו םינכ 2 :ותשאו השמ רברפ

 .םידכנו םיאושנ (שריה ,רדנס ,הנח)

 .הרמ ותשא ,לוולוו רדרפ

 לחר ותשא ,ל'הדוהי ןמדירפ

 .יקצילורק האר -- לטע

 הלעב ,לגיופ התדכנ :התלא ןיטשפירפ

 .ןב :ינושרג

 םידלי 2

 .םידלי 5 : לטיג ותשא ,והילא ץיבוצרפ

 ןמלק תנמלא -- ץיבוצרפ

 (םוחנ ,ןימינב) םינב 3 :יקסנירבש התב

 םינב 3 :הדירפ ותשא ,ףלוו ךדרב

 .(תבו קחצי ,ל'השמ)

 האל-השב ותשא ,בקעי יקצרפ

 .הלעבו הדניה-המורפ התוחא

- 

 .המאו ומא ,ותשאו ןתנ ןמרקוצ

 ,לביל : הקלא ותשא ,בקעי חמצ

 .תב :ריאמ הלעב ,רתסא

 הנח ותשא ,ל'הדוהיייכדרמ יקציטיוריצ

 םידלי 3 : גרבניו לארשי הלעב ,היח

 .הק'המלשו הקניח

 לשיר ותשא ,אביקע בוחינר'צ

 .םימואתו הינה ,קחצי-םהרבא

 ,והיעשי ,םהרבא :הרש בוחינר'צ

 .הדניהו לחר ,היבצ ,רתסא

 .ק
 .הל'רהא :לזיר ותשא ,שריה-בקעי יקצינגק

 ותשאו םהרבא יקסנגק

 םידלי 2 :המיס ותשא ,ףסוי

 .הנכיו

 הקבר ותשא .,בילילרב יקסנגק

 ותשאו ףסוי

 .הזורו לשריה ,םהרבא

 ,הנח :ותשאו חנ יקסנגק

 לשיר ותשא ,לאומש

 .הלעבו הקפיצ

 .םידלי 3 : הטני ותשא ,לרב יקסנבוק

 .הוח : הביט ותשא ,ןנח יקסנבוק

 לאומש הלעב ,הילקיר יקסנבוק

 לטומ :יקציבל גילז הלעב ,הרובד

 הלעבו לרפ

 .לטומ

 : הק'שב ותשא ,ןושרג יקצינזוק

 ןועמש ,לדניש ,לגיפ

 םירפא הלעב ,הינוס : לגיפ ינדולוק

 האר : לדירפ ; לשרה השמ : יקסבוטסוג

 .יקסינרוט

 .רתסא ותשא ,לדנמ הילּוק

 :ותשאו רזעילא הצינוק

 ,קחצי

 .םידלי 3



 ,הנכיו ,הדלוג :ותשאו הק'שוי הצינוק

 .תידוהי

 ,השמ ,בקעי :האל ותשא ,והילא הצינוק

 ,הנכיו ,הדירפ ,ל'הדוהי

 הינימ ,הדלוג :הניר ותשא ,םולש הצינוק

 .הנכיו

 : לטיג יקסבוסוק

 .םידלי 5

 .םידלי 2 :הטימ ותשא ,ןסינ יקסבוסוק

 .תבו ,הנוי : הק'שוי תשא ,קוטק

 .ךורב :הרמ ותשא ,םייח ןמלמיק

 : לחר ותשא ,והילא-השמ : לטיג יקסנבילק

 הבוילו הזור

 הדלי : רתסא ותשא ,רסיא

 .תונב 2 :ותשא ,קחצי

 םידלי 4 :הרובד ותשא ,ןימינב הקילק

 .ומא

 .ןב : הלעבו היער : ר"דה תנמלא -- רנימק

 .ותוחאו ר"ד יקצנמק

 הבוד ותשא ,סחנפ יקצינמק

 קינלוקש האר -- הקשב

 המוח ,הקניח

 .דלי : הלעבו הקבר

 ,םידלי 5 : הנכי ותשא ,השמ ןק

 .תב :הבוד ץיבורוטנק

 ,קחצי ,ןועמש :ותשאו לארשי ץיבורוטנק

 .הנח ,תב ,ילתפנ ,הביט

 .הדוהי ,לטומ :המוילב-הניש ץיבוננק

 .םידלי 3 :הנח ותשא ,לטומ רופיצנק

 .(הקבר) םידלי 4 :ותשאו בקעי ץיניליטסק

 ,לשרה ,רתסא ,םירמ :לרפ ץיפק

 .םידלי 4 :ותשאו בילידוד

 םידלי 4 :ותשאו חנ :ותשאו אנכש ץיפק

 ,םידלי 4 :ץגלוב חנידוד הלעב ,הרפש

 המוח ותשא ,השמ יקסנילפק

 ןמרמג האר -- הבוד

 םוחנ :לאומש הלעב ,הינוס

 ףסוי ןלפק האר -- הזור

 : ותשאו יכדרמ-םייח

 .המלש

 : היליק םתלכ :הכרב ותשא ,לצרה ןלפק

 הק'היעשי

 .םידלי 3 :הלעבו תב

 ,המחנ :האל ותשא ,ףסוי ןלפק
 .םידלי 2 : הלעבו הינוס

 .םידלי 3 :הילימ ותשא ,בקעי ןלפק

 לריצ ותשא ,השמ ןלפק

 הלהרש :הזור ותשא ,ףסוי

 ,םידלי 2 :הלעבו הקטא

 םידלי 3 :הינימ ותשא ,השמ ןלפק

 ,(םהרבא ,הילד)

 .םידלי 2 : הלעבו הרש התוחא

 ותשאו ןבואר ןלפק

 :ותשאו רכששי

 .הבוד

 .אנכש הלעב ,תב :הרש ןלפק

 םידלי 4 :ותשאו שיניב ןיצק

 .הדניה -- ומא

 .ותשאו שריה ןיצק

 יבצ ,ךורב ,לאומש :השאר ןיצק

 .םידלי 3 :ותשאו לדנמ

 .האל קייצברק

 ;הילס ותשא ,םייח-לאומש קייצברק

 .תונב 3-ו םינב 2

 .םידלי 3 :האל ותשא ,המלש קי'צברק

 הנח ותשא ,לשנא יקסנילורק

 הבוד ,לטני ,ל'השמ

 .ןיקרימ המוילב ומא

 : לטע ותשא ,יכדרמ : הדירפ יקצילורק

 םינב 2

 .דלי : הלעבו (רתסא
 הק'היח ,השמ :ותשאו יקסנירק

 .יקצילוש האר :הדוהי

 :הקבר ותשא ,החמש :רתלא יקצילרק

 םידלי 3

 תונב 2 :הינה ותשא ,לוולוו

 םידלי 3 :הלעבו היח

 תונב 2

 םידלי 2 :ותשאו הידידי
 .םידלי 2 :ותשאו םייח
 .םידלי 2 :ותשאו השמ
 םידלי 3 :ותשאו לקצח ץיבילפרק

 .לזיר -- ומא

 הנירק ותשא ,ביל-הדוהי ץיבילפרק

 םידלי 4 :ותשאו הק'השמ

 תונב 3 : הניש ותשא ,לשיפ

 םידלי 2 :ותשאו לאפר

 םידלי 2 :ותשאו'לאירזע

 .תונב 2

 : הנכיו ותשא ,ריאמ ץיבילפרק

 לפרק תידוהי ,ךלמ

 .הקשב -- ומא

 ,יבצ
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 הביל-הנח ותשא ,יקסנישרק

 םידלי 3 : ההרש"היח ותשא ,היבוט

 ובוקסיל האר -- לביל

 .תב
 ר

 לאומש ,הידידי :ותשאו לשה ץיבוניבר

 םידלי 2 : הלעבו לדניש ותוחא

 .הק'האל ,רשא-בקעי ויחא

 ףסוי ; הקליב ותשא ,רזעילא ץיבוניבור

 .יכדרמ-ןרהא ןמסקופ האר -- דוד

 .(האושנ תבו םירפא) םינב 3 : לריצ סניבור

 לרב ,ןימינב ,גילז ,השווד :והילא יקצדור

 םידלי 2 :ותשאו בקעי

 .םידלי 2 :הלעבו הדלז

 .בקעי יקצדור

 םידלי 3 :הלעבו הסדה ןזור

 .תושפנ 3 דועו

 םידלי 2 ;ותשאו החמש :הקטא ןישנזור

 תב :יקסבומיקי השמ הלעב ,הזור

 .לביל

 .יכדרמ : הבוב טרובטור

 הדניה ותשא ,חרז-םייח ןיטשטור

 :ןיטשרוב לייתבש הלעב ,הינוס ! הרובד

 תבו בקעי

 םחנמ :המחנ קחצי תשא

 תבו לביל :יקציבצנל לטומ הלעב ,האל

 .רודגיבא

 :ותשאו ןרהא :הניש ןיטשטור

 .לדיז ץינרמופ האר -- הקליב

 : היבצ ותשא ,לדנמ-ןמלז :הביוט סמחור

 םידלי 6

 םידלי 3 :ןמדלפ באז הלעב ,האל"השפ

 םידלי 3 :יקסבוקסל הירא הלעב ,דבכוי

 .רזעילא :ותשאו קחצי-םהרבא

 היח-היליב ותשא ,ןרהא-יכדרמ סמחור

 םידלי 3 :ותשאו לוולוו

 .תונב 3דו ןב

 : לציו הלעב ,הטימ : הטני ןיקשור

 .םולשו לחר :הדוהי ינב

 .ףסויו השמ : ןבואר תנמלא -- יקצינזר

 דלי :ותשאו סכַמ : היח יקצינזר

 םידלי 2 :ץיבב קחצי הלעב ,הרש

 .ןתנ-ןועמש

 .םיגב 4 :ותשאו בקעי רנטר

 הירא :לחר ותשא ,גילז ןיקזיר

 םידלי 3

 הדלי

 לביפ הלעב ,הינוס
 .תרפות :ותוחא

 .םידלי 2 :רתסא ותשא ,והילא"םייח ןיקזיר
 ש

 השמ ותשא ,ןבואר ןיזבש
 םידלי 3 :ותשאו הירא

 םידלי 3 :ותשאו דוד
 םידלי 3 :הלעבו ה'לגיפ

 םידלי 3 :ותשאו ןעצר ;קור-החמש

 .םידלי 4 :ריאמ תשא

 : הדניה ותשא ,לרב ,ןב :הרש יקצילוש

 םידלי 3 :יקסנירק ל'הדוהי הלעב ,השַמ

 .הנוי ,ףסוי ,ל'הדוהי-השמ
 .רדנסו הטני : הכלמ ותשא ,יבצ רטסוש

 .הק'היעשי :הנמלא ותב :רזעילא ץרוש

 : לטיג ותשא ,שרהדלאומש :הרש ןיטש

 הדלוג ,הטלז ,הינפ

 : ץיברילקש הילדג הלעב ,הק'שירמ

 הינפו ל'השמ

 .הדלי :לצרה הלעב ,הינה

 .תב :ותשאו עשוהי :הניש ץיביש

 םידלי 2 : הדלוג ותשא ,בקעי יקסבולדיש

 .ותוחאו ומא

 : הינימ-הפיצ ותשא ,לצרה יקציפיש

 .רדנסו הקבר

 : הק'היח ותשא ,לאוי : הרש-היח יקציפיש

 םידלי 3

 (םידלי 2 :האושנ תב)

 םינב 2 : לדירפ ותשא ,קחצי

 .םידלי 3 : קינקוס הנוי הלעב ,הינה

 .הקהמלש :לרביבקעי יקציפיש

 :ךורב הלעב ,הבוד :הרש יקציפיש

 .םידלי 3

 .בקעידו 3 :ותשאו ךורב יקציפיש

 עשטיא-הטומ תנמלא -- ןירפיש

 םידלי 4 :ותשאו חנ

 םידלי 3 :ותשאו השמ

 .םידלי 3 :הדורב הלעב ,האל

 .ותשאו הטולש

 -םייח ,הקבר :הניש ותשא ,הביל רלקומש

 .לאכימ ,ףסוי

 םידלי 2 :ותשאו ןב :ותשאו השמ טדימש

 .םידלי 3 :הלעבו תב

 םהרבא :הרש ותשא ,םינוב 'ץיבוקרמש

 םידלי 2 :ותשאו
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 םידלי 2 :הדיא ותשא ,ריאמ ,הילדג
 .תוחא דועו הנוי

 : לכדרמ תנמלא -- הגיפ שמש

 םידלי 3 : האל ותשא ,והילא

 ,הקבויל :השמ הלעב ,לחר ,הנכיו ,הרש

 .רזעילא

 :לקרפ הלעב ,הנכי ותוחא ,יבצ ץיבונישמש
 הכלמ

 ןועמש ,םהרבא :הקשב ותשא ,השמ :ויחא

 .תבו ןב :הקפיצ ותשא ,לביל

 .הביט ותשא ,דוד ץיבונישמש

 הכנ-רתסא :לזיר ותשא ,דוד רדינש

 םידלי 2 :הלעבו

 .םלא ,לטומ

 םטילפ -- ןיטשריג הנתחו הנח רליפש

 .שילקמ

 ,לשרה ,לביט : יכדרמ אריפש

 ,םולש : ךוברוא ךנה-ןושמש הלעב ,לגיפ

 .הל'ביט ,הנח

 ,הקבר ,היח :המיס ותשא ,ףסוי קינלוקש

 ,(דליו האושנ הקבר) לאומשו הירא ,ןועמש

 םידלי 2 :הקשב ותשא ,קחצי קינלוקש

 .רתסא -- ותוחא

 :הלעבו לטיג ,קודצ ,לביל : השמ קינלוקש

 םידלי 3

 .םידלי 3 : הלעבו הקבר

 :םידלי 4 :ותשאו והילא קינלוקש

 ; יקציבוטסרב לארשי הלעב ,הקבר ותוחא
 .םינב 2

 ,ביל-םהרבא תנמלא -- הליהת קינלוקש

 ,םידלי 3 :ותשאו לקצח 'ץיברילקש

 הלעב ,הרובד :היליבדהרש 'ץיברילקש

 ,ריאמ :םידלי 2 :יקסנימרמ ל'הדוהי

 .םידלי 2 :יקסלופצנק תיבל הינמ ותשא

 ,םינב 3 :ותשאו ןרהא רש

 הלגיפ ,לאומש :הק'השפ ןמרש

 םידלי 3 : הלעבו הק'היח ותוחא
 .היליב :ומא

 :יתבש יקסבשרש

 .םידלי 2

 הבוט ותשא ,באז יקסבשרש

 הדיא :טרב ןימינב הלעב ,הינה

 ,לחר :ןמצכ םהרבא הלעב ,ה'צ'הנח
 הקבר

 םהרבא ןומיל האר :המחור

 .ותשאו לאימחרי

 ,ןרהא ,םהרבא :ותשאו העופ יקסבשרש

 .דלי : יקצוסיו תיבל ותשא

 .תבו ןב :הבוב קינלוקש

 ; םירמ ותשא ,םהרבא

 ורסמנ אל םהיתומשש םישודקה ראש

 הב ל גם

 הבולבפ ישודק
 .הרשדהיח ותשא, רתלא קינלטיפש

 .דלי :ותשאו לדנמ טרובטיור

 .לדוה, היח ,הקבר :הנמלא טרובטיור

 הלעב ,לחר :השומ ותשא ,בד יקסלובס

 םידלי 2 : ריאב המלש

 ,לריצ ,הינימ ,הקלא ,תימלוש

 .השח :רתסא-השוש ותשא ,השמ ןיול

 .ןב :ותשא ,לארשי : הקבר ותשא ,ביל ןיול

 .ותשאו רבירשטכר

 ;םידלי 2 :לרב הלעב ,השפ :הרש ןיול

 .הרמ :השמ

 .םידלי 5 :ותשאו לרב יקסבוסוק

 ,לשרה :הפיצ ותשא ,לביפ ןיטשניבור

 : םייח הלעב ,לדירפ ,קחצי ,הוח ,הילַמ

 .םידלי 2 :ותשאו לביל ;םידלי 2

 :ותשאו קחצי :(תשרח) ןיטשניבור
 .האושנ תב

 .םידלי 2 :הק'המח ותשא ,לאומש יקסבוקסל

 : לחר-השפ ותשא ,יכדרמ יקסבוקסל
 .םידלי 3

 ;תב :הלעבו אל : הטור ותשא ,ףסוי ץרוש
 םידלי 2 : הלעבו הקשח
 קחצי ,יתבש

 ,חרמ-המורפ :ןרהא-לארשי הלעב ,הנח
 החמש ,היננח ,ביל-ה'ציא

 ; ריאב םהרבא הלעב ,השח-הרש התוחא
 .םידלי 6

 ,ןמחנ :הטלז ותשא ,קחצי יקסבשרש

 דלי : לדירפ ותשא

 ; דלי

 .םידלי 3 :ותשאו ןרהא-לארשי

 ו סה +" ₪ תת ₪
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 םידלי 3 :הטיא ותשא ,בקעי ןינצשמ

 .(הוח ,ליהשמ)

 .לביפ ,הקשפ ,לאיתוקי : הקלא-הניש רלמ

 הינומ :.תידוהי ותשא, רזעילא יקסלובס

 .םידלי 3 :הלעבו

 ;םידלי : הלעבו לטיג :ותשאו רזעילא ןלפק

 םידלי 2 :הלעבו הקבריהרש

 .םידלי 3 : הקטיא ותשא ,יתבש

 2 :הלעבו הכנ :ותשאו לולו יקסבוסוק

 ;םידלי 2 :הלעבו האל-היח ; םידלי

 .לחר-השוש

 ;ותשאו ל'מהרבא הדכנ :השוש קי'צברק

 ,םידלי 8 :ותשאו לאומש

 ו הינה :הכרב ותשא ,לדנוז ןיטשנרב

 .םידלי 2 : לביל הלעב ,הקשמ

 : הביל-הנירב ותשא ,םייחדרזעילא ץילרק

 .תונב 2 :םיובנזור השמ הלעב ,רתסא

 : הנרצ ותשא ,ל'שריהיםייח יקסנליו

 .לטומ ,םירמ

 ,ןב ,תונב 2 :האל ותשא ,ןועמש יקסנליו

 דלי :האושנ תב

 םיאושנ םינב 6 : המוילב-הניש יקסנליו

 .םידליו

 : האל-הדירפ קזוק

 .םידלי 6

 ,היח :םידלי 3 :ותשא קחצי

 םידלי 4 :סקלוש ןרהא-השמ

 .ןב : ןיול ףסוי הלעב ,השפ

 : הלעבו (ץיבוקרב) ה'צא יקסנלוגולד

 .םידליג

 ;הדלי :ותשאו להשמ :לקצח ןיול

 םידלי 2 :ותשאו לביל

 .םידלי 3 :הלעבו הוח

 ;םידלי 3 :בקעי הלעב ,הכנ : התלא סקלוש

 :דלי :ותשאו לאכימ

 ;םידלי 2 :ותשאו סקלוש והילא

 .ביל :הבישיה חיגשמ -- הלעבו לחר

 .ןב דועו ףסוי ,הקליב היח : הקבר הנירמ

 : (יקצוסיו) ותשאו ל'הדוהי יקסבוקסל

 : לדירפ ותשא ןנח

 הלעב

 .םידלי 3

 ;םידלי 2 :ותשא ,קיזיא : לאומש יקסבוקסל

 ;םידלי 2 :ותשאו ה'קנוח

 :דלי :ותשאו ריאמ

 .ןב :תחאל ,תואושנ תונב 2

 .םידלי 6 :הנח ותשא, המלש יקסבוקסל

 :ותשאו קחצי יקסבוקסל

 : ביל-בקעי יקסבוקסל

 2 :הילכימ ותשא ,ןועמש

 .ןב :הלעבו הסדה

 הלעבו האל-לחר :הקבר-היח יקסנ'זור

 לאנתנ-השמ :יקסד'צלומ ןרהא-קחצי

 הלו האושנ האל-השפ) םינב 3 :ותשאו

 : הינימ ותשא ,רודגיבא חנ ; (םידלי 3

 הלעב ,השפ :םהיתוחפשמ םע םינב 2

 ; םינב 3 : יקציטלד ףסוי-םהרבא

 .םינב 5 :הרש ותשא ,דודילארשי

 :םידלי 2 :לולו הלעב ,לדירפ : הנח 'ץיבוני

 ,לאומש ,קחצי ,ןרהא : הניש ותשא ,לטומ

 לדירפ ,םהרבא ,לאלצב

 ,הקטיא ,ןמלז : הקיח ותשא ,סרדוט

 תבו לציא

 םהרבא :יקצדרומ םייח הלעב ,הק'היח

 .הלהיח :ןמירפ ןרהא הלעב ,הקזור

 .הלעבו הינמ ותוחא ,קחצי יקסלובורטס

 .םינב 4 :הקשומ ותשא ,קחצייחנ קינלטיפש

 :ץיפק הלעב ,הקשמ :הקבר קינבודולס

 םידלי 3 :הלעבו הקליט ; םידלי 2

 םידלי 2 :ותשאו םהרבא

 .םידלי 2 :הלעבו הטני

 : הקבר ותשא ,הק'השמ : תימלוש רלמ

 .(חמחנ ,בקעייקחצי) םידלי 5

 : הוח ותשא ,ןבואר-הנוי סרפ

 ; םידלי 5 :לריצ ותשא ,ריאמ

 םידלי 6 :האליהרש ותשא ,השמיבקעי

 :דוד ,רזעילא : ץיפוק הלעב ,לזיר-רתסא

 ןב :הלעבו הפיצ

 :הקבר ותשא ,לרביםייח

 : לאימחרי הלעב ,לחר

 .האליהרש ,הנח ,לחר

 .םידלי 3 :לחר ותשא ,הק'השמ קיצברק

 : הקברדהרש קי'צוילפרפ

 ,םידלי 3 :הלעבו הקלא

 :לספ ותשא ,תוטמ :ותשאו דוד אריפש

 .םידלי 3

 .םינב 7 :הסדה ותשא ,ביל פרק

 .הינה-הרש ותשא ,רטלא ןטורב

 ,בד ,הקלא :הניש ותשא ,קחצי ןמפוה

 ,לדניש ,יתבש :לזיר רתסא ,ץיבולטיפ

 .היזדֶא ,הינפ

 .ןב

 תונב

 ; ןימינב

 ,הדוהי ,קחצי

 יז ה קינה קמה הטבק שוונג הנכלל נו ושלב כרופא שוקו וקניה
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 ישודק

 ץיבוצק םהרבא הלעב ,המורפ :הוח ץיבונייד

 םידלי 2 :ותשאו אנכש

 םידלי 2 :לחריהגיפ

 םידלי 2 :ותשאו ףסוי רנטלז

 .םידלי 2 : הלעבו הטני :ומא

 .לאומש ,לבייל :השווד ותשא ,בקעי יקסניפ

 ,הקבר :הכוי ותשא ,ךנה-םהרבא יקציפיש

 .םידלי 2 : הרש ותשא ,ןרהא

 .התבו ותשא ,יכדרמ קיפורק [

 ,רזעילא ,יבצ : לרפ-היח ותשא ,והילא רלו |
 .הקרי'צש ,הכג

 דכנו ,הקטלז :הקליב ותשא ,םחנמ קורפ

 .הל'המיס : הנח ותוחא

 ,םידלי 2 :ותשאו קיזיא קינפיל

 ,קחצי :היח ותשא ,םהרבא ץינרמופ

 .לרב ,הקשוי ,המלש ,הביל-השח

 .םידלי 5 :לדירפ ותשא ,לרב-ןמלז קי'צברק

 ,םידלי 4 :לגיפ ותשא ,אנכש קייצברק

 .םידלי 3 :הניש ותשא ,לדיז בל

 .לחר ויחא תבו רתסא ותשא ,קחצי רקניא

 ותשא ,ןימינב :האל ותשא ,םירפא רקניא

 םידלי 4 : הק'האל

 םידלי 3 :יקסלוברג ןרהא הלעב ,לזיר

 קורפ לרב הלעב ,הרש

 .בקעיו היליב

 (םייח) םידלי 2 :ותשאו לטומ :היגה יקצינגק

 .םידלי 3 :היח ותשא ,ליתבש

 ה'צבוב ותשא ,ךנה-לאומש יקצינגק

 (המוח) םידלי 2 : הקליב ותשא ,קחצי

 ןב :יקסלוברג ףסוי הלעב ,היח

 .לאימחרי

 לחר ותשא ,םייח יקסבולוקוס

 :הלעבו היליב-הנח :ותוחא

 ןב ,הדוהי ,השמ

 .הקטיא ,להשמ :הלעבו האל :ותוחא

 םידלי 3 ;לגיפ-הניש ותשא ,ףסוי יקציבליא

 מידלי 2 :ותשאו םהרבא יקסנולופ

 .םידלי 2 :הלעבו האל-היח ותוחא

 .םידלי 5 : היח קורפ

 :לחר ותשא ,עשוהי יקציפיש

 / .היח ,ןימינב ,םהרבא

 .םידלי 4 :הנח ותשא ,ליתבש קורפ

 הבוניטנטסנוק

 ;הינה ותשא ,שריה-םייח יקסלוברג

 םידלי 2 :הלעבו האל

 הלעבו הרש

 ,םידלי 3 :הלעבו לביט

 : הנירב ותשא ,לרב-םייח יקסלוברג

 חספ הלעב ,הקשמ

 ; הירא ,לארשי : ןיטשקוב

 הרובד ,הרש ,קחצי

 .יקצינגק האר : ףסוי

 םידלי 4 :הרשיהיח יקסלוברג

 .הלעבו הקמח ,תנסא :ויתויחא

 .הקריש ותשא ,ףסוי יקסלוברג

 : הקהמח ותשא ,לאוי יקסלוברג

 םידלי 2 :הלעבו הקלא

 .הלעבו הקניח

 םידלי 2 :ותשאו לאוי :הרש יקסלוברג

 .השמ ותשא ,לשיפ-םהרבא

 .לטיידהרש ותשא ,חנ"םייח יקסלוברג

 .םינב 5 :הניש ותשא ,לאוי יקסלוברג

 יכדרמ :השפ ותשא ,עשוהי-בקעי גרובזניג

 ; םידלי 3 :הלעבו רתסא : לחר קיניובח

 .ביליהיראו השמ

 םינב 2 :השיר ותשא ,לאכימ יקצינזוק

 .השיג ותוחא

 : הקשווד ותשא ,עשוהייבקעי יקצינגק

 .ףסוי ,הקלא ,המיס

 .הרש ותשא ,הביל קורפ

 .הילדיא ,רזעילא : הכלמ יקצינגק

 : הקרימ ותשא ,קחצי יקצינגק

 .םידלי 2 : הלעבו הכוי

 : הלעבו הק'הרובד :הכלמ יקסנרדיס

 םידלי 2
 .םידלי 2 :הלעבו לחר

 לאיתוקי :לרפ :בקעי בוקנבל
 : דוד תנמלא -- היח

 .לדנישו הילדג ,קחצי ,רתסא

 'הקשב ותשא ,קחצי : קיזיא יקצינגק

 םירמ ,הדיא

 .קחצי ,והילא ,הביט :קי'צברק היח

 ,םיח :לטשרוג השמ הלעב ,הניש

 .הקלא-הרש

 .ה .ב .צ ,נ .ת



 ץיפיש ,ינילוק ,יבוזולוק ישודק
 : הינה ותשא ,ל'הדוהי יקציבליא

 .םידלי 2 :הלעבו הינוס

 .םידלי 3 :ותשאו רתלא :הקבר יקציבליא

 .היבצ ותשא ,יכדרמ יקציבליא

 .םידלי 3 :הלעבו תב :דוד יקציבליא

 : הניש ותשא ,והילא ןיקמל

 .םידלי 3 :ותשאו ףסוי

 תונב 3 :לארשי הלעב ,הכלמ יידרמח

 .םידלי 8 : תואושנ

 הבוקסיל ישודק
 .השח ,השמ :דבכוי ותשא ,ןועמש ןייטשנייא

 ,והיעשי :הוח ותשא ,לארשי ץיבוקנא

 .הקטיא ,הנימ

 ,לקצח ,לארשי : לרפ ותשא ,לרב ץיבוקנא

 .הינימ תבו םינב יגש דועו לשרה

 .הפסוי ,הוח :ותשאו םייח ןמלא

 .הולמ ותשא ,לאיחי ןייטשלדא

 .תונב יתש :רתסא ותשא, ךורב ןייטשלדא

 .תונב יתש :הכלמ ותשא ,ךורב ןייטשלדא

 -- ותב ,לחר ותשא ,לארשי רזייב

 .ץיבוניליא הינוס

 : ץיבוכורוב ה'ציא תנמלא -- ץיבוכורוב

 .תבו דוד

 .תבו ןב :ותשאו ןורהא לשרה ץיבוכורוב

 .ותשאו ףסוידןועמש ץיבוכורוב

 .םייח ץיבוכורוב

 .תב :ותשאו לשיפ רכאילב

 .תבו ןב :ותשאו בקעי רכאילב

 .לשרה ,היבוט :ותשאו ןמלז רכאילב

 .תבו םינב 2 :ותשאו לאירבג ץיבב

 ,לגייפ ,בד : הקטוג ותשא ,לבייפ ץיבוטדנב

 .השפ

 .ףסוי : הדניה ותשא ,בקעי קסנכורב

 .ותשאו בייל ץיבב

 .ןמדלו הנר'צ התבו השמ ןייטשנקב

 .הלעבו ותב ,יכדרמ ונב :ותשאו השמ ןמרב

 .לאוי רחוב

 .חרוז :המט ץיבוחרוז

 .תונב 2 :היתב ותשא ,ןייטש ברה

 בייל ברה תנמלא -- הגייפ הדלוג ןוסריאמ

 .הביל ,ברה ,קיזייא-לאומש ;ןוסריאמ

 .םינב ינש :ותשאו לאומש יקסנזח

 .םינב ינש :ותשאו םהרבא יקסנזח

 .ףסוי : הנאי ותשא ,לשרה שפפ

 : הדלוג ותשא ,לאכימ יקציב'זוק

 .ףסוי ,היבוט ,לרב

 .היאפ ותשא ,לבייל יקציב'זוק

 םינב 2 :ותשאו בייל בקעי יקציב'זוק

 .תונב 27

 .הינג :יכדרמ יקציבוליש

 .קירדירפ :הבוב טייהגנוי

 .המוילב ותשא ,לדנמ יקסבוסוק

 ,הטיא-הרש ותשא ,והיעשי ץרווש

 .השובד ותנתוחו

 .תונב שלש :השפ ותשא ,השמ יקספירקס

 .הקנייח :ותשאו לשרה ןילי

 .תב :הינוס ותשא ,דוד ןילי

 .לאומש ןגק

 .המאו (השרומ) גרבנזייא הפיטס ר"ד

 ה'צייפ : הינוט קינזר

 .הניירבההרש ותשאו סקמ יקסבונ'צק

 .לבייט ,לטייש : הינוס ותשא ,םייח קציר'זמ

 .תב : לדיירפ ותשא ,ףלוו בל
 :השפיל היח -- ותשא ,לאימחרי ץיבלטניפ

 .לארשי ,םהרבא

 .תבו םחרבא :ותשאו ףסוי ץיבוצרפ

 .תונב 2 : ףלוו תנמלא -- ןיקצוק

 .הינפ ,הינה :הבוב ותשא ,ןושרג יקציר'זמ

 ,ןושמש :רתסא ותשא ,לשרה קיבונ

 .תבו ןמלז

 .ותשאו לקצח ץיברוג

 .השר :רתסא גרבנזור

 : האל ותשא, לארשי גרבנדירפ

 .ןבו ,הינוב תב

 :ותשאו השמ גרבנדירפ

 חספ גרבנדירפ

 .ןב :םירמ ותשא ,םהרבא יקסנזח

 .קחצי :לחר ותשא ,בייל יקצלק

 השפ ,ןב דוע ,השמ :הכלמ ותשא ,הדוהי בל

 .םינב 2 : תידוהי ותשא ,בקעי יקסנליו

 .הקבר קינזר

 .םינב 2 :הרפיש ותשא ,ףסוי יקצזח

 .לבייל :הרש רתשא ,השמ יקצזח

 : הנייש ותשא ,קיזייא השמ יקסלופצוק

 .בקעי



 יי ר יי טא הבא - עב = ישי טי א יא ר רע עא רב טעאריע ר ר

 .לחר ,דוד

 ןבואר ,קיזייא :הבייט ותשא ,לשרה קי'צברק

 .הטני סלכימ

 : היסח ותשא ,והיעשי סלכימ

 .לטומו הקנייח ,האל ץנרמופ

 .הילו ץרווש

 .יכדרמ ,הניב :הלייב ותשא ,קחצי ץיבילשמ

 .לחר התבו השַח ןמרביל

 .הנייש ותשא ,היבוט ץנרמופ

 .הניירב ,הקבר :ה'צייח ותשא ,לאומש ףיוש

 .לדירפ ותשאו לקייח ףיוש

 .הינוס התבו הטיא הנייש ףיוש

 .הקשב קינזר

 .הגייפ גרבנדירפ

 .הבויל :השפ ותשא ,הימחנ קי'צברק

 יכדרמ ,םהרבא :הבייט ותשא ,ךורב ןיישנייו

 .תב :הלייב ותשא ,השמ ןייטשנייו

 .ותשאו יקסנזח בקעי

 .ה'ציא טיחה תנמלא -- הנכיו

 .הרש : הלייק ותשא ,ףסוי יקסבולבח

 ,םייח : קחצי תנמלא -- הינה ןודרוג

 .לדוה ,הלכימ ,הרש ,לבייל ,לאלצב

 .הירכז : הינוס ותשא ,לאומש קיניובח

 .ותשאו דוד קיניובח

 הינוב :לחר ותשא ,עשארבא ןייטשנייוו

 .ןב דועו

 .תבו ,והילא :ותשא ,ףסוי קושטוילפרפ

 .דוד :ותשא ,הידבוע ןמרמג

 .היח ,השמ :רתסא ותשא, םהרבא ןלפק

 .הרש :היבצ ותשא ,לדייז ץילמ

 .םידלי 2 :הלעבו ,לחר יקסלופצנק

 .הילו המאו

 ,הדוהי ,יכדרמ : לזייר ותשא ,ףסוי קיבונ

 .הוח ,השובד ,ןמלק ,השמ

 .לגייפ-הנח ותשא ,לשה יקסנלוגופ

 .תבו השומ ותשא ,םייח יקסנלוגופ

 .תבו ותשאו לרב יקסנלוגופ

 : הנייש ותשא ,רזעילא קו'צברק

 .הבויל ,לאומש

 ,לארשי :רתסא ותשא ,םהרבא בל

 .תונב יתש

 .תבו ,היח ותשא ,תינקוס

 .קחציו היבצ ,לגייפ בל

 ,והילא יקציב'זוק

 .האל ותשאו םהרבא יקציב/זוק

 .םייח

 ,ךורב ,לאומש :הכלמ ותשא ,השמ ץיבופלוו

 .המוילב ,הרש

 ,ףסוי ,לאומש : הדניה ותשא ,באז רפמורט

 .לרפ

 ,רזעילא : הבייט ותשא ,ןבואר יקציר'זמ

 .תימלוש

 .לדייז יקצולס

 .הלעבו הכרב יקצולס

 .החונמ ץיבלדנמ

 .השח ותשא ,גילז יקסבורזל

 .והילדג : לחר ותשא ,קודצ ץגלוב

 .ותשאו בייל יקסנישרק

 .הביל ,הימחנ : הקבר ןיול

 .ותשאו יבצ קיבוג

 .ותשאו םייח ץיבייש

 .םהידליו ותשאו והילא ץיבייש

 .ףלוו .השמ :הנח ותשא ,לדייז ץיבייש

 .לאפר ,קיזייא :היח ותשא ,השמ קינזר

 .ותשאו םוחנ רלימ

 .תבו םינב 3 :ותשאו רביל

 .תונב 3 : הלייב ןמטסוג

 .המוילב ותשא ,ןורהא יקבולבח

 .הבוד ותשא ,בקעי ץיבונזמס

 .תונב 27ו םינב 2 :ותשאו השמ בל

 ,חג ,ףסוי : הטלז ותשא ,ןימינב יקציב'זוק

 .הרש ,לגייפ

 : הוח ותשא ,שרהיבקעי יקצינדור

 .קחצי ,המלש

 ,לארשי :הקייח ותשא ,רזעילא יקציב'זוק

 .תבו חנ

 :(תצינלומסמ) הטיא-הגייפ ץיבוקרב

 .תונב 37ו םינב 3

 .הקטיא ,הנייש :הרפש ןייטשלקניפ

 .הרובד ותשא ,גילז ןגק

 .ןבו ותשאו רזעילא יקסלופצנק

 .ותשאו קינביר םייח

 .לזייר קציריזמ

 : הרובד ותשא ,ןועמש םוריח

 .השר ,לדוה ,קחצי

 .ןסינ קי'צברק

 .היתב קי'צברק

 .םינב השולש :ותשאו דוד ץרוש

 .טידלי ינש :ותשאו לאלצב קיבונ

 התפסנ יקסדוגיו דוד תשא ,יקסנאזאח לחר

 .הידלי תשולש םע קוטסילאיב וטיגב

 ,םייח ,םוחנ

 .ה .ב .צ ב1 .ת
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 לארשיב םיאצמנה יוני'זור יאצוי תמישר

 ותשא ,הירא :הכלמ (סניפ) ץילובא

 .ביבאילת ,הנח :(הלהמ) תימלוש

 ,דדוע ,הנויצ : השמ הלעב ,(ןיקזיר) רנבא

 .הפיח

 ,רדנסכלא :הבוט ותשא ,ףסוי ץיבומרבא

 .ביבאילת ,ילינ : הליא ותשא

 ,השמ ,לאכימ : הבוהא ותשא ,ףסוי קינלוגא

 .ביבא-לת ,הליג

 הזור ותשא ,ביל-הירא (קיניובח) ןרוא

 ;(יקסבוילש) לחר ותשא ,והיתתמ : (סניפ)

 ,ןר :(יגגז) תור ותשא ,רזעילא ; ןתיא

 .ביבא-לת

 2 :תידוהי ותשא ,ףסוי (קיניובח) ןרוא

 .ביבא-לת ,תונב

 ,הנוי :רתסא ותשא ,םחנמ (קיניובח) ןרוא

 .ביבאילת ,(קינפיל) םירמ ותשא

 .ןגדתמר ,לעי ,היח : היתב (בניול) בוטיחא

 .ביבא-לת ,הביל ותשא ;בד ןויא

 -לאומש הלעב ,הנח (קיניובח) ןוסקזיא

 ,הרופצ ; תפי ןועדג הלעב ,הרש :הימחנ

 .ןג-תמר

 : םחורי הלעב ,הקלא )ץיבוניבור) סניא

 .םייתעבג ,דוד ,הרפע

 : (ץיבוקציא) הרש ותשא ,קחצי ןיטשניא

 .ביבא-לת ,לחר ,לאוי

 : ןמטוג יכדרמ הלעב ,הרובד ץיבוקציא

 .תעפי ,םייח ,הקבר

 ,הנינפ :(ןלפק) הטיג ותשא ,בקעי ץיבוקציא

 ;הילתע ,לבוי :דנפלג לארשי הלעב
 .הפיח ,לואש

 ,ןונמא :היבצ ותשא ,ריאמ ץיבוקציא

 .ביבאדלת

 ,ארזע :השמ הלעב ,(קובנבל) דבכוי ינולא

 םייתעבג ,הנינפ ,סחנפ

 ,ההלב ,הכלמ :הניש (יקסנילפק) רפלא

 .ביבא-לת ,לחר ,הבוד

 ,המחור ,הביבא : (ןמרניד) הניד ןיטשרפלא

 .ביבא-לת ,ףסוי

 השמ ,הלעב ,הנח : המוילבו (ןיקרימ) ךונא

 .ןג-תמר ,תור !:תבו ןב :טרופופר
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 .הפי :(חמצ) הבוהא ותשא ,יבצ ןיטשפא

 .ביבא-לת ,השמ

 .הדוהי :יבצ הלעב ,(בל) הרופצ ןיטשפא

 .ביבא-לת ,הלילג

 .ביבא-לת ,הנח-הרש ןיטשפא

 :יכדרמ הלעב ,המורפ (יקסבוקטיד) יצרא

 .ןולוח ,הלילג ,םייח

 ,ימע :ןמלז הלעב ,םירמ (סמחור) ןיקרא

 .ןורקע ,רזעיחא

 .ןג-תמר ,םירמ : האל (ןיטשפא) ךילרא

 .הפיח ,היח ותשא ,םחנמ ץיבב

 .הפיח ,היח ותשא ,השמ ץיבב

 .ביבא-לת ,הנינפ ץיבב

 .הביבח תובהל ,יבצ 'ץגלוב

 הלעב ,(קיניובח הרש) רדמס ןיטשנרוב

 .ביבא-לת ,דרו : רזעילא

 2 :ןמטור םירמ :(:מניפ) הנח יסרוב

 .ביבא-לת ,ןימינב ; םידלי

 ,קחצי :לחר ותשא ,ןועמש (רברג) יסרוב

 .ביבא-לת ,לאומש

 ותשא ,ףסוי :הנר צ ותשא ,אבא גרבמולב

 .ביבאילת ,תימלוש ,תידוהי :הרש

 .תידוהי ,לאלצב :יניזאת הרש

 -לת ,םידלי 2 :םוחנ הלעב ,הנוי הדיורב

 .ביבא

 .הלופע ,האל הנורב

 .ביבא-לת ,הינוס הדיורב

 ,המחנ ,הרש :ימענ ותשא ,ןתנ ןישב

 .םילשורי

 .ןג-תמר ,הסדה יקצינזרב

 ,הרואל ,הנינ : הרש ותשא ,הירא יקצינזרב

 .ביבא-לת

 ,דוד ,םר :הקבר ותשא ,םייח יקצינזרב

 .ןג-תמר

 ,היבצ :ןמחנ הלעב ,(יקצדור) היסיג ןירב

 .הלופע ,הניח ,יש

 ,םרימע ,יבצ :הרוחש ותשא ,דוד ןירובג

 .ןג-תמר



 .ותשאו יכדרמ רבוג
 : ןמחנ הלעב ,םירמ (סרפ) הירא-רוג

 .הארה רפכ
 ותשא השמ : (יקטסומינמק) הבוהא ירשיג

 -ןושאר ,רורד ,לאפר :(יקסלוברג) רתסא
 .ןויצל

 ,בד :בקעי הלעב ,הקבר (יקצילק) ידעלג
 ,הפיח

 .הפיח ,הרש (יקציבולאיב) ידעלג
 ,הדרו :(ןויא) הפי ותשא ,םירפא ןמרמג

 .ביבא-לת ,ימענ
 .ופי-א"ת :ותשאו סחנפ ןמרמג
 .ביבא-לת ,המוילב רברג
 ,יבצ : הינפ ותשא ,ןבואר קי'צבודרג

 .הרדח ,ןואיל
 .ץיבוריאמ) הינ'ג דלפנירג

 ,המלש :ףסוי הלעב ,הוח (קיפורק) ינשבד

 הלואג :(הצינ) תונב 2 :הסדה ותשא

 .םולש תירק ,לעי :ןבואר הלעב ,רגיטכמ

 יותשאו ןתנ-לפרק :המלש :ףסוי ןיקבוד

 .הננער ,םידלי 2

 : לאומש הלעב ,(יקסבולוקוס) הרש ןיקבוד

 .ביבא-לת ,םירמ ,םייח

 :ןתנ הלעב ,רתסא (ץינרמופ) יקסנלוגולד

 .הוקת-חתפ ,היח ,בקעי ,הרש ,הלמרפ

 ,הבהז ,האל : הלעבו (ץיבודניקסיז) ןמפוה

 ,ביבאילת

 .ןג-תמר ,הלעבו הקבר (אריפש) קינרוה

 ,הנח :לארשי הלעב ,הכלמ (סניפ) רלה

 -לת ,הלואג ,הרופצ ; רנזופ ינחוי הלעב

 .ביבא

 ,םידלי 2 :ריאמ הלאב ,(רליפש) הנח קלוו

 : יכדרמ הלעב ,(יקצדור) היסיג ןטרגניו

 .םילשורי ,לחר

 "חתפ ,קחצי :הנימ ותשא ,בקעי ןיטשניו

 .הוקת

 .ןג-תמר ,ןהילא יקסנידולו

 .םילשורי ,הכלמ (יקסד'צלומ) ןיקתו

 הלעב ,הקבר (יקסבוקטיפ) גרברבליז

 .ביבא-לת ,ריאי ,והירמש ,רשא :והיעשי

 םייח הלעב ,הקבר (יקסבוקטיפ) יקסבוקטלוז

 .םייתעבג

 .ביבא-לת ,תור :הבוד (קיניובח) דניקסיז

 ,רזעילא ,ההלב : הריא ותשא ,השמ רנטלז

 .הפיח ,הביל-הניש

 :האל ותשא ,לאומש :הנח יקסבוחומז

 .םילשורי ,תור ,הדמח ,הנוי

 ,םילשורי ,היח ;בקעי :(ןישב) הקבר ןמדנז

 .ןג-תמר ,הינוס (הניול) דלקז

 ;(יקצדור) לחר ותשא ,ילתפנ םייהקז

 ,לאקזחיירפכ ,הילד ,עשוהי

 הדעלג (א :הרופצ ותשא ,לאכימ םייהקז

 הפיח ,רזעילא ,הואנ :יבצ הלעב ,יתבג

 .הנדע ,ןר :הילא הלעב ,בל הלאיחי (ב

 ,והיתתמ :רתסא ותשא ,םהרבא קיניובח

 ,ביבא-לת ,לחר :ותוחא :;הלאינד

 הלעב ,ימענ : הניטט ותשא ,ךורב קיניובח

 .ביבא-לת ,ןתיא ,רורד :ץיברוג ילתפנ

 .המלש ,רנבא ,םייח :ותשאו חרז .קיניובח

 ,ימע : תימלוש ותשא ,דוד"םייח קיניובח

 .םחנמ רפכ ,היבצ

 .םידלי 2 :(היטּפ) לשיפ תנמלא -- קיניובח

 ,דג :בקעי הלעב ,רתסא (קיניובח) רבוח

 ,ןירבוג-תיב ,יבאו הביבח

 .ביבא-לת ,האל :לחר קיניובח

 ,השמ :הלעבו היח (ץיבודניקסיז) דיסח

 .םייתעבג ,הירא ,האל ,תימלוש ,ההלב

 .ביבאילת ,תב :ותשאו ןושרג ןיקייח

 .ביבא-לת ,בקעי ויחא ,חרז יקסנימיט

 : ףסוי הלעב ,םירמ (ןיטשפא) הדוגברט

 .ביבאילת ,בדיםייח ,הילד

 קיטשולב רתסא :הוח ותשא ,םייח ןרט

 .הפיח ,ןימינב : הלעבו

 .ביבאילת ,הנשוש (סניפ) רילבוי

 :לאונמע הלעב ,הרש (ץיבונישמש) ץיבלסוי

 :יובוחצ האושנ םירמ) ריאי ,הוח ,םירמ

 .ןג-תמר ,(הלעבו הוח :;ינונ

 תירק ,(ןיטשניו ןמלז םייח הדכנ) המש ןהכ

 .קוטסילאיב

 : לאומש הלעב ,הקבר (יקסבוקטיפ) יבקעי

 .הפיח ,יאלג לאומש

 .ןג-תמר ,קחצי ןוסבקעי

 -הוקמ ,הנשוש ,תימלוש :ר"ד בקעי םותי

 .לארשי

 .הנוי (קינלוקש) יבכוכ

 ,היח : בקעי הלעב ,החלב (יקצאיפיש) יפסכ

 .תורח ,ימע
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 -לת ,היפוצ ,הבהז :האל ותשא ,ףסוי בל

 .ביבא

 .ביבא-לת ,קחצי קובנבל

 .ביבאילת ,חנ קובנבלי

 הרש :השמ הלעב ,הדירפ (קיפורק) בונבול

 .רובת-רפכ ,חתפי :והילא הלעב ,לוחרה

 .םייח :דוד :ריאמ ריפוא הלעב ,היסח

 ,םהרבא ,הרופצ : םירמ ותשא ,לאומש ןיולי

 ,דול

 ,דדוע :ריפנס רשא הלעב ,היער רקטול

 .ןגד-תיב ,עטנ

 -- הבוהא :הקבר-הרש ותשא ,אבא ןתיול

 -לת ,באז ,הנליא :גיוצנילק תנמלא

 ,ביבא

 :ימענ :(קיניובח) לחר ותשא ,קחצי

 -לת ,ןועדג ,ינור :לחר ותשא ,והילא

 .ביבא

 ,בד ,הירא :הדלז ותשא ,הדוהי אירול

 .ביבאילת

 : רודיזיא הלעב ,הרובד (ץיבונשמש) יול

 .ביבא-לת ,םירמ

 ,לאפר :לטיג ותשא ,לאלצב יקצישובויל

 ,ןרהא תנמלא -- תידוהי ומא ; הלילג

 .הפיח

 :עשוהי הלעב ,ההלב (ץיבובל) יקסבוקסיל

 םולשילאירונ : ןתנ הלעב ,קוטשניו הבוט

 .ביבא-לת

 .תובוחר ,יקסבופיל

 .ביבא-לת ,ההלב :ותשאו והילא גרבסדנל

 ,הבהז :(ץיבוני) הפי ותשא ,בד יקסבוקסל

 .ביבא-לת ,תידוהי

 ,ךונח ,תירונ ןוזח וידכנ :יבצ ןמרל

 .ביבאזלת

 .ביבא-לת ,המלש ,ץיבוריאמ

 : הניש ותשא ,לאומש (יקסניליגומ) ילגמ

 ,רחש :(ץש) המָא ותשא לארשי ; הכלמ

 .ביבא-לת ,ירוא ,לעי

 .אבסדרפכ ,יכדרמ יקסדיצלומ

 :השמ הלעב ,תידוהי (יקסבולוקוס) ץירומ

 .ביבא-לת ,יכדרמ

 : ךורב הלעב ,הינוס (ןתיול) ץיבוקשומ

 ,הבינ :היבוט הלעב ,יקסבוקירטס הילמע

 ,ביבא-לת

 : קחצי הלעב ,(יקסבולוקוס) תידוהי ןמרימ

 .םייפש ,לחר ,השמ

 .םילשורי ,ריאמ ןיקרימ

 ,תימלוש : םייח הלעב ,תידוהי רלמ
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 .ןורקע ,םירמ ,רוצימע

 ,הגונ ,הרופצ :ףסוי הלעב ,הקבר רלמ

 .ןורצב ,רתסא

 .הוקת-תתפ ,לחר ותשא ,ןתנ קינ'צורמ

 .הפיח ,רתסא (יקסלובס) רינ

 ,החמש :(ץיבב) הטיא ותשא ,השמ יקציטיוס

 ,לרב :ןבואר ,הנשוש :םירמ ותשא

 הפיח ,הכלמ :הנח ותשא

 .םייח ,םוקילא :יקצינשפ לרב הלעב האל

 .תובוחר ,הקהוח יקסנימולוס

 .(יקסבשרש) לחר :הנח קינרטילוס

 -השפ :היח ותשא ,רודגיבא יקסבולוקוס

 ,ךונח ; םרוי :קינלוס לאוי הלעב ,האל

 .ןולוח ,ןבואר

 ,ןבואר :ההלב ותשא ,דוד יקסבולוקוס

 .ןג-תמר ,ריאמ ,היספ

 : הינוס ותשא ,הדוהי :;דבכוי יקסבולוקוס

 .ביבאילת ,ןבואר ,יכדרמ

 -סבונכימ) הינוס ותשא, ריאמ יקסבולוקוס

 .ביבאילת ,תידוהי ,הליא ,הנליא ;(יק

 : הינג ותשא ,ה'זדוט : הפסוי יקסנרדיס

 -קנב ןמרה הלעב ,הכנ ;היליל ,עשוהי

 .קוטסילאיב תירק ,הידוהי :טור

 .תונב 2 : הנוי הלעב ,הכלמ

 : ףסוי הלעב ,(יקסלוברג) תידוהי סיקריס

 .הוקתיחתפ ,הטלז ,הירורב ,הירא

 :השמ הלעב ,(יקסבוטסוג) המורפ ץיבורדנס

 .ןולוח ,הרש

 ,לאומש :הלעבו (רברג) לחר יקסבונס

 .ביבא-לת ,הלאינד ,השמ

 םילשורי ,יכדרמ קילופ

 ,המחנ :הכלמ ותשא ,לארשי ןמסקופ

 .םייח תירק ,הרפש

 ,ןועדג :הרש ותשא ,דוד יקסבוקטיפ

 .הפיח ,ןונמא

 .הפיח ,בד : הנינ ותשא ,אביקע יקסבוקטיפ

 .ביבא-לת ,הכנ ןמניפ

 ביבא-לת ,הזור : הרובד סניפ

 : הנח ותשא ,יאפוק : הינפ ותשא ,ןד סניפ

 .ביבא-לת ,תינור :הדלי

 :הוח ותשא ,ןועמש"םייח |: הינוס סניפ

 :הפי ותשא ,הירא ; הדוהי ,אביקעדוהילא

 ביבא-לת ,יש ,והיבא

 ,הניר :השמ הלעב ,הנח (קינלוגא) יקסרקפ



 ,סומע ,הנרוא :רדיר ;והילא הלעב

 .תורח ,לכימ

 הלעב ,(קיצצורמ) השב יקסלובירפ

 .ןולוח ,קחצי ,בקעי : לארשי

 דרןב הלעב ,תידוהי (יקסבשרש) רדנלדירפ

 .זעב :הלעבו רמת ;תוזפ :ןויצ

 : הירא הלעב ,הדניה (יקסנבילק) ןמלרפ

 .הפיח ,הנויצ ,ןתיא

 :המלש הלעב ,הכלמ (יקסבולוקוס) יקצ'זובק

 ,םירמ ,בקעי ; סניפ לאומש הלעב ,הבוט

 .ביבא-לת

 ,דוד :רתסא רינשוק

 ,ידע :והיעשי הלעב ,(יקצינזרב) הנח ןלפק

 .ביבא-לת ,הבוהא ,הזילע

 .הפיח ,הידנ : בקעי תנמלא -- יליל יקצלק

 : ףסוי הלעב ,(ץיבומרבא) השפ דוינילק

 .ביבא-לת ,ריאי ,םחנמ

 .קחצי-תלחנ ,(ץיבוניבר) הסדה רנילק

 ,היח :רקניא לחר ותשא ,דוד קינפורק

 .בקעי ןורכז ,דלי ,הציד ; ןמפוה בקעי הלעב

 :תב :סייו החמש הלעב ,הרופצ ;הרש

 .יבצ ,חיסח ,הבוהא

 ,ביבא-לת ,םינב 2 :(ןיקייח) הנייש ןילרק

 ,רמת :הרובד ותשא ,קחצי יקסנילפק

 .ביבא-לת ,המוח

 .האל :סניפ הוח ותשא ,םייח יקסנילרק

 ירדה ,ריאמ :יטב ותשא ,ףסוי ץיבילפרק

 .ףסוי

 .ןג-תמר ,(הודפ) יקסנימוזדר

 .ןג-תמר ,הרובד (יקסבל'זוי) ןיטשניבור

 .ביבא-לת ,הקשר (רקניא) רלדור

 .הלופע ,קחצי יקצדור

 .ביבא-לת ,םהרבא יקסנ'זור

 .ביבא-לת ,ותשאו ןויצ-ןב סמחור

 ,םירמ : הבויל ותשא ,קחצי ןיטשטור

 .עשוהי תיב ,םייח-השמ ,הדניה

 ,.היבצ ,הנדע :הרש ותשא ,באז ןיקשור

 .ביבא-לת ,לחר

 "דלת ,םידלי 2 :בקעי תנמלא -- ןיקשור

 .ביבא

 ..בקעי ,קחצי :הינוס ותשא ,ןמלז יקצינזר

 .ביבא-לת

 ,הרדח ,םוחנ יקצינזר

 .הפיח ,ןועמש יקצינזר

 ;לכאלמ ,לאומש ,לארשי : היסח (טא) רנייר

 .הננער

 ,האל :לביפ הלעב ,הוח (רוזמ) רלדנהסטכר

 .הפיח

 ,לאפר ,תור ,המינ : הדירפ (סניפ) ילאפר

 .ביבאילת

 : הירא הלעב ,(רברג) הרובד טרופופר

 ,בקעי ןורכז ,קחצי ,םרוי

 ץוביק ,(ןמרב) הקהשמ ןב אנכש ימדש

 .ןוליא

 דעלג :בד הלעב ,רתסא (שמש) אביש

 ,ןוליא ץוביק

 .;ריאי :הרש ותשא ,קחצי (יקצינר'זי) רימש

 .ביבא-לת ,הדעלג

 .ירודכ ,היח ותשא ,בקעי ינושמש

 ;םירמ :ןמרביל הרש ותשא ,ריאמ ינושמש

 רבצ :הואג ,ןור ;בוטסוא ףסוי הלעב

 .ןגרתמר ,ותשאו

 ךועמש תנמלא -- האלירתסא ינושמש

 יליל :הטינא ותשא ,באז : (רזייב)

 ,םוחנ ,ןונרא : האל ותשא ,עשילא ינושמש

 .ביבאדלת

 : השמ הלעב ,(ינושמש) עבשילא אריפש

 .םילשורי ,תירוד ,הלה ,הנדרי

 .ןג-תמר ,השמ יקצאיפיש

 .ביבאילת ,תב :(הדיורב) הטלז ןיטש

 יבצ :ןרהא הלעב ,(ץיבודניקסיז) יקסבורש

 ,םילחנ בשומ
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 ץראב םיאצמנה הבוקסיל יאצוי תמישר

 ,םידלי 2 ,(ןמרביל) ינושמש האל הרש

 .ןק-תמר

 .תובוחר ,םידלי ינש : הלעבו ןמרביל הבהז

 ,םידלי 2 :הלעבו (ןמרביל) ןהכ תידוהי

 .ביבאילת

 -לת ,םידלי 2 :(ןמרביל) גרבלימ הדמח

 ,ביבא

 .ביבאילת ,ןמרביל הנח

 .ביבא-לת ,ןמרביל ןועמש

 .ביבא-לת ,ןימינב קינזר

 .ביבא-לת ,(קינזר) ןייטשטור הנוי

 .ביבא-לת ,(קינזר) גרבנזייא היסח

 .הרדח ,קיצברק לאיתוקי

 .ביבא-לת ,קו'צברק ףסוי

 .םידתב ,קו'צברק גילז

 .הפיח ,קו'צברק השמ

 .םייח-תירק ,(קו'צברק) לטנייש השר
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 .ןולוח ,ץנרמופ ףסוי

 .ןולוח ,ץנרמופ לארשי

 .ביבאדלת ,קינזר הנוי

 .ביבא-לת ,קינזר בקעי

 .ביבאילת ,קינזר הרובד

 .ביבאילת ,קינזר הניירב

 .ביבא-לת 'ץיבופלוו םהרבא

 .הרדח ,קויצברק היח

 .ביבא-לת ,ישורב לאירזע

 .ביבא-לת ,יקציבטסרב השמ

 .ןולוח ,ץיבוטדנב חספ

 .הביבח תובהל ץוביק ,יקסנכורב הנוי

 .ןולוח ,יקציר'זמ הדוהי

 .ןולוח ,(יקציר'זמ) רחוב היספ

 .ביבא-לת ,יקציר'זמ ףסוי

 ביבא-לת ,רחוב הפי

 .םייח-תירק ,(ףלהטוג תיבל) ןמזור הינוס






